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10/2019, 27/2018.-др закон 129 /2021.члан 27.),Закона о основама система образовања и 

васпитања (Сл.гласник РС-е , бр. 88 /2017,27/2018-други закон, 10/ 2019., 6 /2020, члан 61,  

129 /2021.члан 61) и у складу са Националним оквиром образовања и васпитања, Статутом  
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                              ЗАКОНСКИ ОКВИР 

Закон о основном образовању и васпитању (С.гласник РС-е“, број 101/2017. 10/2019, 27/2018.-

др закон 129 /2021.члан 27), 

Закон о основама система образовања и васпитања (Сл.гласник РС-е , бр. 88 /2017, 27/2018-

други закон, 10/ 2019., 6 /2020, члан 61. 129/21, члан 61. и у складу са 

Статутом  школе бр.166/2018.од 28.02.2018.,Националним оквиром образовања и васпитања, 

Мишљење Савета родитеља и Ученичког парламента 

 

Основно образовање и васпитање остварује се на основу школског програма. 

Школски програм омогућава оријентацију ученика и родитеља, односно другог законског 

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

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

Школски програм се доноси у складу са Законом. 

Национални савет националне мањине даје мишљење на школски и васпитни програм 

установа за које је утврђено да су од посебног значаја за националне мањине. 

Поједини делови школског програма иновирају се у току његовог остваривања. 

Школа објављује школски програм у складу са Законом и општим актом школе. 

Школски програм садржи: 

1) циљеве школског програма; 

2) план наставе и учења основног образовања и васпитања; 

3) програме обавезних предмета по разредима, са начинима и поступцима за њихово 

остваривање; 

4) изборне програме по разредима, са начинима и поступцима за њихово остваривање; 

5) програме активности по разредима, са начинима и поступцима за њихово остваривање; 

6) програм допунске и додатне наставе; 

7) програм културних активности школе; 

8) програм школског спорта и спортско-рекреативних активности; 

9) програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања, програм спречавања 

дискриминације и програми превенције других облика ризичног понашања; 

10) програм ваннаставних активности ученика; 

11) програм професионалне оријентације; 

12) програм здравствене заштите; 

13) програм социјалне заштите; 

14) програм заштите животне средине; 

15) програм сарадње са локалном самоуправом; 

16) програм сарадње са породицом; 

17) програм излета, екскурзија и наставе у природи; 

18) програм рада школске библиотеке; 

19) начин остваривања других области развојног плана школе који утичу на образовно-

васпитни рад. 

Индивидуални образовни планови свих ученика који се образују по индивидуалном 

образовном плану чине прилог школског програма. 

Школски програм, нарочито у школи за образовање ученика са сметњама у развоју и 

инвалидитетом, садржи и: 
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1) начин прилагођавања рада и услова у којима се изводи образовно-васпитни рад; 

2) начин прилагођавања циљева и исхода, као и садржаја образовно-васпитног рада и 

3) начин остваривања додатне подршке за ученике школе. 

Саставни део школског програма је и програм безбедности и здравља на раду који обухвата 

заједничке активности школе, родитеља, односно других законских заступника и јединице 

локалне самоуправе, усмерене на развој свести за спровођење и унапређивање безбедности и 

здравља на раду. 

Школски програм за образовање одраслих, школски програм за музичко образовање и 

васпитање, школски програм за балетско образовање и васпитање, припремни предшколски 

програм и изузетно предшколски програм део су школског програма када их школа остварује. 

У оквиру школског програма основна музичка, односно основна балетска школа може да 

остварује и програм музичког, односно балетског васпитања и образовања за децу 

предшколског узраста у трајању до једне године. 

У оквиру школског програма, за децу и ученике који не познају српски језик, школа може да 

реализује и програм за стицање елементарних знања из српског језика. 

Начела израде школског програма 

Члан 28 

Школски програм утемељен је на начелима: 

1) усмерености на процесе и исходе учења; 

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

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

ставова и усвајања вредности код ученика; 

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

предмета; 

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

напредовања, као и могућности личног избора у слободним активностима; 

6) заснованости на партиципативним, кооперативним, активним и искуственим методама 

наставе и учења; 

7) уважавања искуства, учења и знања која ученици стичу ван школе и њихово повезивање са 

садржајима наставе; 

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

интересовања за учење и образовање у току целог живота; 

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

мотивисање ученика; 

10) уважавање узрасних карактеристика у процесу психофизичког развоја обезбеђивањем 

услова за живот и рад у школи. 

 Приликом израде Школског програма користили су се и школски документи, Општи 

акт школе, Статут школе бр.165/2/2018 од 28.02.2018, којим је посебно дефинисан начин и 

време израде Школског програма, а посебно Школски развојни план за период 2019/20-

2023/24. године, и резултати самовредновања рада школе за све обрађене области рада. 
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 1. УВОД 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ 

 Ресурси школе 

 Основна школа „Растко Немањић“ у Дежеви, почела је са радом школске 1923/24. 

године. Од  1923/24. године до 1954. године ради као основна школа (четвороразредна). 

Школске 1954/55. године,  па надаље, је потпуна основна школа (осморазредна). 

 Од 1923/24. год. до 1980. године ради под називом Основна школа у Дежеви 

(школске 1957/58. године, као матична школа (осморазредна) у Дежеви, са издвојеним 

одељењима у Косурићу и Тушимљи, а школске 1959/60. године као матична школа, 

основна осморазредна  школа у Дежеви, са седам издвојених одељења. Потом, пред крај 

1968. године са десет издвојених одељења, а 1980. године је добила назив ОШ „Александар  

Стојановић Лесо“ у Дежеви, и под овим називом је радила до септембра 2016. године, када 

мења назив у Основна школа „Растко Немањић“. 

 Године 1968. школа у Постењу, са својим издвојеним одељењима (Грађановиће и 

Бања) припојена је Дежеви. 

Завод Бања је 18.03.1983. године, такође, припојена школи у Дежеви. 

Школа у Грађановићу престала је да ради 1983. године.  

 Школа је основана решењем бр. 1527/1 од 1962. године и уписана је у Краљеву 

решењем  бр. УС  333/73.  ОД  14.02.1974. године регистрациони лист бр. 456. 

 Школска мрежа је врло разграната и обухвата територију четири месне заједнице: 

Дежева, Шароње, Постење и Врановина. Школа има 9 издвојених одељења: Постење, 

Бања, Завод Бања, Ковачево, Кузмичево, Витош, Врановина и Шароње. 

У Дежеви, Постењу, Шароњу и Заводу Новопазарска Бања су потпуне основне школе.  

У ЗаводуНовопазарска Бања, образовно-васпитни  рад обавља се са ученицима са 

сметњама у развоју и инвалидитетом. 

 

Табела 2 – Удаљеност издвојених одељења од матичне школе у Дежеви у км 

 

Школско место Удаљеност (км) 

Дежева - 

Постење 9,5 

Шароње 6,5 

Завод НП Бања 11 

Кузмичево 9,5 

Ковачево 4,5 
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Косуриће 4 

НП.Бања 11 

Врановина 4 

Витош 10 

  

И поред тога што је територијално разганата, Школа се суочава са стагнацијом и/или 

смањењем броја ученика у већини школских места. Упркос томе Школа је увек тежила  и 

тежи увођењу иновативних начина рада, унапређењу услова рада, реализовалњу разичитих 

пројеката и програма на локалном, регионалном и државном нивоу. 

Материјално-технички и просторни услови 

 За обављање свих видова и облика образовно-васпитног рада, школа располаже 

укупном површином зграда и дворишта од 47618 м2од чега је 30% под зеленилом и цвећем. 

Опремљеност зграде и просторија и техничка опремљеност 

 Школа сваке школске године набавља модернији и функционалнији намештај, 

наставна средства, уређаје, алате и реквизите. 

  Данас, у смислу техничке опремљености, школа поседује већи број савремених 

наставних средстава, а наставницима, ученицима и стручним сарадницима у 4 школска 

места (Дежева, Постење и Шароње и Завод Новопазарска Бања) је омогућено кориштење 

рачунара са приступом Интернету. У те сврхе, у матичној школи у Дежеви, два рачунара 

су смештена у библиотеци школе, које могу користити ученици и наставници. 

   

 Намештај у учионицама је класичан. Учионице испуњавају услове у погледу 

здравствено хигијенских мера. 

 На одржавању школског простора раде сви запослени у школи, а посебно техничко 

особље, пре свега домари и хигијеничари школе. 

 На уређењу целокупног простора објеката школе и дворишта учествују и ђаци 

школе, израдом паноа, уређењем дворишта, обележавањем Дана Планете Земље, Светског 

дана породице, Светског Дана шума, Еко акција и др. 

 Средства за адаптацију просторија, нова наставна средства, као и средства за 

уређење учионица и кабинета и набавку опреме обезбедила је Школа, сарадњом са 

Градском управом и кроз донаторске пројете. 

 Градски секретаријат за образовање обезбеђује  потрошни материјал за извођење 

наставе. 
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СВРХА И ЗАДАЦИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

Сврха програма образовања: 

 Је квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке, математичке, 

научне, уметничке, културне, здравствене, еколошке и информатичке писмености, 

неопходних за живот у савременом друштву 

 развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно 

задовољава сопствене потребе и интересе, развија сопствену личност и потенцијале и 

поштује друге особе и њихов идентитет. 

Задаци школовања у основној школи су да: 

 подстиче развој интелектуалног капацитета, знања и умећа која су у складу са развојним 

потребама и могућностима сваког појединца;   

 подстиче самостално учење које ће бити основ за даље образовање; 

 подстиче развој менталних, емоционалних, физичких и здравствених потенцијала детета;  

 подстиче, развијање и неговање другарства и пријатељства и индивидуалне одговорности 

за социјалне односе;   

 развија радозналост код деце, отвореност за културу и традицију као и верске и етничке 

толеранције, јачање поверења међу децом и спречавање понашања које угрожава 

остваривање права на различитост. 

 

Начела на којима је програм утемељен су:  

1. усмерености на процесе и исходе учења;  

2. заснованости на стандардима, уз систематско праћење и процењивање квалитета програма;  

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

ставова и усвајања вредности код ученика;  

4. хоризонталне и вертикалне повезаности у оквиру предмета и између различитих наставних 

предмета;  

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

напредовања, као и могућности личног избора у слободним активностима; 

6. заснованости на партиципативним, кооперативним, активним и искуственим методама 

наставе и учења;  

7. уважавања искуства, учења и знања која ученици стичу ван школе и њихово повезивање са 

садржајима наставе;  

8. развијања позитивног односа ученика према школи и учењу, као и подстицања учениковог 

интересовања за учење и образовање у току целог живота;  

9. коришћења позитивне повратне информације, похвале и награде као средства за 

мотивисање ученика;  
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10. уважавање узрасних карактеристика у процесу психофизичког развоја обезбеђивањем 

услова за живот и рад у школи 

Школски програм урађен је у складу са Националним оквиром образовања и васпитања и 

садржаји који га чине су и: 

МИСИЈА ШКОЛЕ 

 Мисија наше школе је да постане центар образовно - васпитно, васпитно - 

образовног, културног, али и духовног развоја ученика и наставника, територије коју 

обухвата, и шире. Основни принцип који наша школа негује је подстицање личног развоја 

сваког ученика и наставника, а квалитетно образовање и напредак наших ученика и 

наставника највећа је и најбоља потврда нашег успеха. Развој, развијање савремених 

процеса усвајања знања, функционалност, иновације  и подстицање креативности код 

ученика и наставника, као  и стварање личности способних за тимски рад, са развијеним 

социјалним вештинама и свешћу о правима и одговорностима је наша основна тежња. 

Наша школа треба да постане место константног усавршавања свих учесника образовно - 

васпитног процеса, који негује међусобно разумевање и уважавање, толеранцију и право на 

уважавање и право на различитост.  

 

 

Мисија школе 

"РАЗВОЈ, ФУНКЦИОНАЛНОСТ, ОСАВРЕМЕЊАВАЊЕ, ИНОВАЦИЈЕ, ЗАЛАГАЊЕ 

И РЕЗУЛТАТИ" 

 

 

ВИЗИЈА ШКОЛЕ 

 Наша школа треба да постане место на коме ће се рађати нове идеје, неговати 

таленти и унапредити знања,  место у коме раде стручни и креативни наставници отворени 

за промене, усавршавање и тимски рад, место у које ученици радо долазе јер је настава у 

њој савремена, квалитетна и прилагођења њиховим потребама и интересовањима, место 

отворено за нове идеје, размену и сарадњу. Место које је чисто, пријатног изгледа и топло. 

Место које ћемо временом модернизовати и опремати савременим наставним средствима. 

Место у коме су односи културни, толерантни, сараднички и подржавајући, а руковођење 

јавно, праведно, подстицајно. 

 

 

Визија школе: 

"МИ ЗА ЈЕДАН ПРОБЛЕМ ТРАЖИМО ПЕТ РЕШЕЊА, А НЕ ЗА ПЕТ ПРОБЛЕМА ЈЕДНО 

РЕШЕЊЕ!" 
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1. ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

Циљеви Школског програма су:    

 Пун и усклађен интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког 

детета и ученика, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима; 

 Стицање квалитетних знања и вештина и формирање вредносних ставова, језичке, 

математичке, научне, уметничке, културне, медијске, техничке, финансијске и 

информатичке писмености, неопходних за наставак школовања и активну укљученост у 

живот породице и заједнице; 

 Развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација,уз 

вешто и ефикасно коришћење медија  

 Развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса, као и 

изражавање на језицима различитих уметности;  информационо-комуникационих 

технологија; 

 Оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у даљем 

образовању и свакодневном животу; 

 Развој мотивације за учење и оспособљавање за самостално учење и образовање током 

целог живота; 

 Развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и изражавања свог 

мишљења; 

 Оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, 

сопственог развоја и будућег живота; 

 Развој кључних компетенција потребних за живот у савременом друштву; 

 Развој и практиковање здравог начина живота, свести о важности сопственог здравља и 

безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности; 

 Развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине, 

еколошке етике и заштите животиња; 

 Развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне и 

ефикасне сарадње са другима и спoсобности за тимски рад и неговање другарства и 

пријатељства; 

 Развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски уређеном и 

хуманом друштву заснованом на поштовању људских и грађанских права, као и основних 

вредности правде, истине, слободе, поштења и личне одговорности; 

 Формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и националног 

идентитета, развијање свести и осећања припадности држави Србији, поштовање и 

неговање српског језика и свог матерњег језика, традиције и културе српског народа, 

националних мањина и етничких заједница, других народа, развијање мултикултурализма, 

поштовање и очување националног и светског културног наслеђа; 
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 Развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне и узрасне 

равноправности и толеранције 

 

Циљеви Школског програма ОШ „Растко Немањић“ усмерени на ученике и запослене: 

a) Побољшање постигнућа ученика   

 Посвећивање пажње надареним и талентованим ученицима  

 Оспособљеност за сналажење 

 Активнија улога ученика у наставном процесу 

 Квалитетно образовање и примењиво знање 

 Подизање нивоа мотивације ученика и запослених 

b) Подизање нивоа мотивације ученика и запослених   

 Толерантан приступ и поштовање различитости 

 Уређивање и опремање школског простора ради унапређења наставног процеса и 

безбедносне ситуације;   

 Обезбеђивање сигурног окружења за ученике и запослене спровођењем превентивних 

активности;   

 Унапређивање организације радa школе и подизање нивоа одговорности свих запослених у 

реализацији обавеза и задужења;   

 Изграђивање квалитетнијег односа школе и окружења како би се остварили већи ефекти у 

васпитно-образовном процесу;   

 Подизање угледа школе у друштвеном окружењу кроз промоцију наставних и 

ваннаставних активности  

  Коришћење различитих метода, облика и места за извођење наставе; 

 Коришћење различитих техника учења и оцењивања у наставном процесу које ће 

обезбедити квалитетнију наставу, а самим тим и боље резултате ученика; 

 Оснаживање компетенција свих запослених у циљу укључивања у савремени систем 

образовања; 

 

 Циљеви и програмски задаци су јасно и прецизно одређени по разредима и 

доприносе ефикаснијој реализацији наставног сижеа. За остваривање циљева школског 

програма значајно је ефикасно планирање на годишњем и месечном нивоу, као и 

припремања наставника за свакодневну наставу. 

 

 У изради програма посебно се водило рачуна о усмерености на постизање општих 

међупредметних компетенција:  

1) компетенцији за учење  

2) одговорно учешће у демократском друштву  

3) естетичка компетенција  
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4) комуникација  

5) одговоран однос према околини  

6) одговоран однос према здрављу  

7) предузимљивост и оријентација ка предузетништву  

8) рад са подацима и инфромација  

9) решавање проблема  

10) сарадња  

11) дигитална компетенција  

 Компетенција се развијају кроз наставу свих предмета и примењују у разним 

ситуацијама при решавању различитих проблема и задатака. Опште предметне 

компетенције и специфичне предметне компетенције биће посебно издвојене у годишњим 

плановима рада. 

 

2.НАЗИВ, ВРСТА И ТРАЈАЊЕ СВИХ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА КОЈЕ  ШКОЛА ОСТВАРУЈЕ 

   2.1. ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА 

ПРВИ ЦИКЛУС 

        

Ред. 

број  
А. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ  

ПРВИ 

РАЗРЕД  

ДРУГИ 

РАЗРЕД  

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД  

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД  

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

1.  Српски језик ____________ језик1 5  180  5  180  5  180  5  180  

2.  Српски као нематерњи језик2 2  72  2  72  3  108  3  108  

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

4.  Математика  5  180  5  180  5  180  5  180  

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

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

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

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

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

10. Дигитални свет 1 36 1 36 1 36 1 36 

У К У П Н О: А  
20-

22*  

720-

792*  

21-

23*  

756-

828*  

21-

24*  

756-

864*  

21-

24*  

756-

864*  
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Ред. 

број  
Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ     

1  Верска настава/Грађанско васпитање3 1  36  1  36  1  36  1  36  

2.  
Матерњи језик/говор са елементима 

националне културе 4 
2  72  2  72  2  72  2  72  

У К У П Н О: Б  
1-

3*  

36-

108*  

1-

3*  

36-

108*  

1-

3*  

36-

108*  

1-

3*  

36-

108*  

У К У П Н О: А + Б  
20-

22*  

720-

792*  

21-

23*  

756-

828*  

21-

24*  

756-

864*  

21-

24*  

756-

864*  

 
1.1.1.1 Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни наставни 

предмети изборни програми и активности 

Ред. 

број  

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА  

ПРВИ 

РАЗРЕД  

ДРУГИ 

РАЗРЕД  

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД  

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД  

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

1.  Редовна настава  
20-

22*  

720-

792*  

21-

23*  

756-

828*  

21-

24*  

756-

864*  

21-

24*  

756-

864*  

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

3.  Додатна настава                    1  36  

4.  Настава у природи**  
7-10 дана 

годишње  

7-10 дана 

годишње  

7-10 дана 

годишње  

7-10 дана 

годишње  

   

Ред. 

број  

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА  

ПРВИ 

РАЗРЕД  

ДРУГИ 

РАЗРЕД  

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД  

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД  

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

1.  Час одељењског старешине  1  36  1  36  1  36  1  36  

2.  Ваннаставне активности6 1-2  36-72  1-2  36-72  1-2  36-72  1-2  36-72  

3.  Екскурзија  
1-3 дана 

годишње  

1-3 дана 

годишње  

1-3 дана 

годишње  

1-3 дана 

годишње  

1 Назив језика националне мањине у школама у којима се настава одржава на матерњем 

језику националне мањине. 

2 Реализује се у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне 

мањине. 

 3 Ученик бира један од понуђених изборних програма. 

 4 Ученик припадник националне мањине који слуша наставу на српском језику може да 

изабере овај програм али није у обавези. 
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 5 Школа реализује ваннаставне активности у области науке, технике, културе, 

уметности, медија и спорта. 

* Број часова за ученике припаднике националних мањина 

** Настава у природи организује се у складу са одговарајућим правилником. 

ВАЖЕЋИ ПРАВИЛНИЦИ 

 

ПРВИ РАЗРЕД: 

 

Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и 

васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и 

васпитања: 10/2017-1, 12/2018-1, 15/2018-1, 18/2018-1, 1/2019-18, 2/2020-1 

 

 10/2017-ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о плану наставе и 

учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и 

учења за први разред основног образовања и васпитања 

 12/2018- ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о плану наставе и 

учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и 

учења за први разред основног образовања и васпитања 

 15/2018 – ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану наставе и учења за 

први циклус основног образобвања и васпитања и програму наставе и учења за 

први разред основног образовања и васпитања 

 18/2018 – ПРАВИЛНИК о измени Правилника о плану наставе и учења за први 

циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за први 

разред основног образовања и васпитања 
 1/2019 - ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о плану наставе и учења за први 

циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за први 

разред основног образовања и васпитања 

 2/2020 – ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о плану наставе и 

учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и 

учења за први разред основног образовања и васпитања 

 
ДРУГИ РАЗРЕД: 

       16 /2018 - ПРАВИЛНИК о програму наставе и учења за други разред основног 

образовања и васпитања 

 3 /2019 ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о програму наставе и учења за 

други разред основног образовања и васпитања  

 5/2021 ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о програму наставе и учења за други 

разред основног образовања и васпитања  
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 ТРЕЋИ РАЗРЕД: 

 

 5 / 2019 – ПРАВИЛНИК о програму наставе и учења за трећи разред основног 

образовања и васпитања  

 1 / 2020 – ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о програму наставе и учења за 

трећи разред основног образовања и васпитања 

 6 / 2020 – ПРАВИЛНИК  о допунама Правилника о програму наставе и учења за 

трећи разред основног образовања и васпитања 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД: 

 

 11 / 2019 - ПРАВИЛНИК о програму наставе и учења за четврти разред 

основног образовања и васпитања  

 6 / 2020 - ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о  програму наставе и учења за 

четврти разред основног образовања и васпитања  

 

   2.2. ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА 

ДРУГИ ЦИКЛУС 

ПЕТИ И ШЕСТИ РАЗРЕД  

Ред. 

број  
А. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 

ПЕТИИ 

РАЗРЕД  

ШЕСТИ 

РАЗРЕД  

нед.  год.  нед.  год.  

1.  Српски језик и књижевност _________језик1 5 180 4  144 

2.  Српски као нематерњи језик2 3  108  3 108 

3.  Страни језик  2  72  2  72 

4.  Ликовна култура  2 72 1  36 

5.  Музичка култура  2 72 1  36 

6.  Историја  1 36 2  72 

7.  Географија  1 36 2  72 

8.  Физика  2  72  2  72 

9.  Математика  4  144  4  144 

10.  Биологија  2  72  2  72 

11.  Техника и технологија  2  72  2  72 

12.  Информатика и рачунарство  1  36  1  36 

13.  Физичко и здравствено васпитање  2 72 + 543 2 72 + 543 

УКУПНО: А  24-

27*  

918–

1026* 

25-

28*  

954–

1062* 

Ред. 

број  

Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ              
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1  Верска настава/ Грађанско васпитање3 1  36  1  36 

2.  Други страни језик4 2  72  2  72 

3.  Матерњи језик/говор са елементима 

националне културе5 

2  72  2  68  

УКУПНО: Б  3-5*  108-180*  3-5*  102-170*  

УКУПНО: А + Б  31-

34*  

1116-

1224*  

31-

33*  

1054-

1122*  

Ред. 

број  
ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

ПЕТИ РАЗРЕД  
ШЕСТИ  

РАЗРЕД  

нед.  год.  нед.  год.  

1.  Редовна настава  31-

34*  

1116-

1224*  

31-

33*  

1054-

1122*  

2.  Слободне наставне активности6 1  36  1  34  

3.  Допунска настава  1  36  1  34  

4.  Додатна настава  1  36  1  34  

   

 

Ред. 

број  

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

ПЕТИ РАЗРЕД  
ШЕСТИ 

РАЗРЕД  

нед.  год.  нед.  год.  

1.  Час одељењског старешине  1  36  1  34  

2.  Ваннаставне активности7 1  36  1  34  

3.  Екскурзија  До 2 дана 

годишње  

До 2 дана 

годишње  
1 Назив језика националне мањине у школама у којима се настава одржава на матерњем 

језику националне мањине. 

2 Реализује се у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне мањине. 

3 Обавезне физичке активности реализују се у оквиру предмета Физичко и здравствено васпитање. 4 Ученик бира један 

од понуђених изборних наставних предмета. 

5 Ученик бира страни језик са листе страних језика коју нуди школа у складу са својим кадровским могућностима и 

изучава га до краја другог циклуса 

6 Ученик припадник националне мањине који слуша наставу на српском језику може да изабере овај предмет али није у 

обавези.  

7 Слободне наставне активности школа планира Школским програмом и Годишњим планом рада. Ученик обавезно бира 

једну активност са листе од три слободне наставне активности које Школа нуди.  

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

у складу са просторним и људским ресурсима школе. 

* Број часова за ученике припаднике националних мањина. 

 

          ПЕТИ РАЗРЕД: 

 

 15 / 2018 - ПРАВИЛНИК о плану  наставе и учења за пети  и шести разред 

основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести 

разред основног образовања и васпитања 
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 18 / 2018 - ПРАВИЛНИК о измени Правилника о плану наставе и учења за пети 

и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за 

пети и шести разред основног образовања и васпитања 

 3 / 2019 - ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану наставе и учења за пети 

и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за 

пети и шести разред основног образовања и васпитања 

 3 / 2020 - ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о плану наставе и учења за пети 

и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за 

пети и шести разред основног образовања и васпитања 

 6 / 2020 - ПРАВИЛНИК о измени Правилника о плану наставе и учења за пети и 

шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за 

пети и шести разред основног образовања и васпитања 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД: 

 

 15 / 2018 - ПРАВИЛНИК о плану  наставе и учења за пети  и шести разред 

основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести 

разред основног образовања и васпитања 

  18 / 2018 - ПРАВИЛНИК о измени Правилника о плану наставе и учења за пети 

и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и учења 

за пети и шести разред основног образовања и васпитања 

  3 / 2019 - ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану наставе и учења за 

пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и 

учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања 

  3/2020 - ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о плану наставе и учења за пети 

и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и учења 

за пети и шести разред основног образовања и васпитања 

 6/2020 - ПРАВИЛНИК о измени Правилника о плану наставе и учења за пети и 

шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за 

пети и шести разред основног образовања и васпитања 

 

СЕДМИ И ОСМИ РАЗРЕД 

Ред. 

број  
А. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 

СЕДМИ 

РАЗРЕД  
ОСМИ РАЗРЕД  

нед.  год.  нед.  год.  

1.  Српски језик и књижевност _________језик1 4  144  4  136  

2.  Српски као нематерњи језик2 3  108  2  68  

3.  Страни језик  2  72  2  68  

4.  Ликовна култура  1  36  1  34  

5.  Музичка култура  1  36  1  34  

6.  Историја  2  72  2  68  

7.  Географија  2  72  2  68  

8.  Физика  2  72  2  68  
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9.  Математика  4  144  4  136  

10.  Биологија  2  72  2  68  

11.  Хемија  2  72  2  68  

12.  Техника и технологија  2  72  2  68  

13.  Информатика и рачунарство  1  36  1  34  

14.  Физичко и здравствено васпитање  3  108  3  102  

УКУПНО: А  28-

31*  

1008-

1116*  

28-

30*  

952-1020*  

Ред. 

број  

Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ              

1  Верска настава/ Грађанско васпитање3 1  36  1  34  

2.  Други страни језик4 2  72  2  68  

3.  Матерњи језик/говор са елементима националне 

културе5 

2  72  2  68  

УКУПНО: Б  3-5*  108-180*  3-5*  102-170*  

УКУПНО: А + Б  31-

34*  

1116-

1224*  

31-

33*  

1054-

1122*  

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни предмети, изборни 

програми и активности 

Ред. број  ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
СЕДМИ РАЗРЕД  ОСМИ РАЗРЕД  

нед.  год.  нед.  год.  

1.  Редовна настава  31-34*  1116-1224*  31-33*  1054-1122*  

2.  Слободне наставне активности6 1  36  1  34  

3.  Допунска настава  1  36  1  34  

4.  Додатна настава  1  36  1  34  

   

Ред. 

број  

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 

СЕДМИ РАЗРЕД  ОСМИ РАЗРЕД  

нед.  год.  нед.  год.  

1.  Час одељењског старешине  1  36  1  34  

2.  Ваннаставне активности7 1  36  1  34  

3.  Екскурзија  До 2 дана 

годишње  

До 3 дана 

годишње  

______________ 
1 Назив језика националне мањине у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне мањине. 

2 Реализује се у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне мањине. 

3 Ученик бира један од понуђених изборних програма. 

4 Ученик бира страни језик са листе страних језика коју нуди школа у складу са својим кадровским могућностима и изучава га до краја 

другог циклуса. 

5 Ученик припадник националне мањине који слуша наставу на српском језику може да изабере овај програм, али није у обавези. 
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СЕДМИ РАЗРЕД: 

 

 5 / 2019 - ПРАВИЛНИК о програму наставе и учења за седми разред основног 

образовања и васпитања  

 1 / 2020 - ПРАВИЛНИК о допунама Правилника  о програму наставе и учења за 

седми разред основног образовања и васпитања 

 6 / 2020 - ПРАВИЛНИК о допунама Правилника  о програму наставе и учења за 

седми разред основног образовања и васпитања 

 8 / 2020- ПРАВИЛНИК о допунама Правилника  о програму наставе и учења за 

седми разред основног образовања и васпитања 

 8 / 2020- ПРАВИЛНИК о измени Правилника о програму наставе и учења за за 

седми разред основног образовања и васпитања 

 5 / 2021- ПРАВИЛНИК о измени Правилника о програму наставе и учења за за 

седми разред основног образовања и васпитања 

 

 

 

ОСМИ РАЗРЕД: 

 

 11 / 2019 - ПРАВИЛНИК о програму наставе и учења за осми разред основног 

образовања и васпитања  

 2 / 2020 - ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о програму наставе и 

учења за осми разред основног образовања и васпитања  

 6 / 2020 - ПРАВИЛНИК о допунама Правилника  о програму наставе и учења за 

осми разред основног образовања и васпитања 

 5 / 2021 - ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о програму наставе и учења за 

осми разред основног образовања и васпитања 

 

 

             3.ЈЕЗИК НА КОЈЕМ СЕ ОСТВАРУЈЕ ПРОГРАМ 

 

        Сви програми образовања и васпитања у школи се остварују на српском језику. 
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                          4.НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ШКОЛСКОГ  ПРОГРАМА 

       

 

      Школски програм рада за први и други циклус основног образовања за 2022/2023, 

2023/2024, 2024/25 и 2025/2026. школску годину састоји се од Школских програма рада  

првог, другог, трећег и четвртог, затим петог, шестог, седмог и осмог разреда. 

Ти програми, између осталог, представљају скупове програма рада наставника за сваки 

поједини предмет који ученици уче у првом и другом циклусу основног образовања. 

 Ови програми представљају само смернице за рад наставника (садрже основне 

информације, разред у коме ће наставник(ци) предавати дати предмет, фонд часова, 

циљеве, исходе и корелацију са осталим предметима.  

У оквиру њих описане су и активности које се односе на додатну и попунску наставу и 

слободне активности. 

 

МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 

Школски план рада наставника за  2022/2023, 2023/2024, 2024/25 и 2025/2026. школску 

годину представља, дакле, само полазиште за даље планирање и осмишљавање васпитно-

образовне праксе у школи. Наставници су у обавези да почетком свакога месеца предају 

месечни (оперативни) план рада наставника, који садржи више података о градиву које 

планира да се обради, утврди или систематизује: 

 назив наставног предмета за који се израђује месечни наставни план  разред и 

одељење у коме ће се настава за дати предмет изводити 

 име наставника 

 месец 

 редни број наставне теме 

 редни број наставне јединице 

 назив наставне јединице; за сваку наставну јединицу – наведено је: 

o корелације (везе унутар предмета и са другим предметима), 

o тип часа  

o облик рада  

o метод рада  

o место рада и наставна средства ,иновације o самоевалуација и корекције 

(за сваки час и месечно вредновање) 

Педагог школе сваког месеца ради квалитативну анализу сваког појединачног месечног 

плана рада наставника и обавља педагошко-инструктивне разговоре на тему ваљано 

дидктички заснованог планирања месечних планова и успешне реализације наставе (даје 

сугестије и смернице за даљи рад). 
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ПРИПРЕМА ЗА РАД НАСТАВНИКА 

 

Припрема за појединачни наставни час представља најдиректнију операционализацију 

годишњег школског плана рада наставника за дати предмет. Наставник је дужан да се за 

сваки наставни час припреми и осмисли писану припрему рада, која треба да садржи:   

 назив наставног предмета за који се израђује припрема 

 разред и одељење у коме ће се час за дати предмет изводити 

 име наставника 

 датум 

 наставна област предмета 

 редни број наставне јединице 

 назив наставне јединице; за сваку наставну јединицу – наводи се: 

o тип часа  

o циљ часа и задаци часа (образовни, васпитни, функционални)  

o облик рада  

o метод рада  

o корелације (везе унутар предмета и са другим предметима),  

o наставна средства  

o самоевалуација и корекције (за сваки час и месечно вредновање) o 

литература за наставника и ученике 

 описан је и временски одређен ток часа (планирање и организација часа: за уводни, 

централни и завршни део часа)   

 дефинисане су активности ученика и наставника 

 

АКТИВНА НАСТАВА – НАСТАВА КАКВОЈ ТЕЖИМО 

 

Наша школа тежи успостављању активног типа наставе, у којој ученик представља 

средишњу личност наставног процеса. Суштина је у томе да ученик на часу буде активан 

запослен смисленом делатношћу, кроз коју ће: усвојити одређена знања, развити функцију 

мишљења и социјалне вештине и навике. Он на часу не би требао да буде само прималац 

знања, већ да сам долази до њих или барата њима, приказује их на друге начине, упоређује, 

изналази законитости, тестера, примењује, поставља питања, критикује. процењује, 

извлачи најважније. организује градиво, везује га са претходним и будућим, генерализује. 

итд. Залажемо се за наставу која ангажује више менталне процесе, развија креативност, 

самосталност иницијативу, повезивање и примену знања.  

 

Желимо да организујемо наставу која је усмерена је ка развоју личности мишљења и 

социјалних вештина, а не само нагомилавању знања. Таква, активна настава жели да од 
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ученика створи независног појединца који уме да критички мисли и примењује оно што је 

научно у свакодневном животу. У оквиру активне наставе ученикова личност бива 

поштована тако што се објашњавају разлози због којих се нешто учи отварањем 

могућности да у извесној мери бира садржаје које ће учити, као и методе којима ће их 

учити, омогућавањем изношењем сопственог мишљења, развојем личног потенцијала. итд. 

Поред тога, инсистира се на развоју ученикове свести о сопственом учењу метакогниција. 

 

По чему се активна настава разликује од традиционалне? 

 

У традиционалној настави главни циљ је стицање знања, а у активној то је подстицање 

развоја и богаћење искуства детета. У традиционалној настави неретко су садржаји 

премета у дисхармонији, неповезани су. У активној настави оне треба да су повезани у 

тематске целине, међу њима се остварује високи степен комплементарности. 

 

У класичној настави доминирају предавања и рецептивни облици учења, овде су то методе 

и облици којима су ученици ангажовани на часу (методе: истраживачка метода, метода 

ситуационог учења, практични рад и радионица игровне активности, истраживачки рад 

ученика комбиновани рад; облик рада: групни облик рада и рад у паровима). 

Код класичне наставе више долази до изражаја спољашња мотивација, а код активне, 

мотивација има унутрашњи карактер. Наставник, који је био само предавач и оцењивач, 

сада је организатор, партнер, подстрекивач мотивације личност. 

Наставници најмање једном годишње држе угледна, огледна или стручна предавања.  

 

Наставници наше школе веома су мотивисани за стручно усавршавање, Проблем Школе је 

и ограниченост по питању наставних средстава. Међутим, добра воља за променом 

традиционалне, фронталне наставе у активну – веома је изражена код већине наставника. 

 

ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

Циљ оријентације ка општим међупредметним компетенцијама и кључним компетенцијама 

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

различите реалне контексте који захтевају њихову функционалну примену. Опште 

међупредметне компетенције заснивају се на кључним компетенцијама, развијају се кроз 

наставу свих предмета, примењиве су у различитим ситуацијама и контекстима при 

решавању различитих проблема и задатака, неопходне су свим ученицима за лично 

остварење и развој, као и укључивање у друштвене токове и запошљавање и чине основу 

за целоживотно учење. 
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Опште међупредметне компетенције за крај обавезног основног образовања и васпитања у 

Републици Србији, су:  

1) компетенција за учење;  

2) одговорно учешће у демократском друштву;  

3) естетичка компетенција;  

4) комуникација;  

5) одговоран однос према околини;  

6) одговоран однос према здрављу;  

7) предузимљивост и оријентација ка предузетништву;  

8) рад са подацима и информацијама;  

9) решавање проблема;  

10) сарадња;  

11) дигитална компетенција. 

 

За извођење ОВ рада користи се Правилник о општим стандардима постигнућа-образовни 

стандарди за крај обавезног образовања („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 

5/2010) Образовни стандарди су описи способности, знања и умења из неког предмета које 

очекујмо од ученика на одређеном образовном узрасту и нивоу постигнућа у оквиру тог 

узраста. To су конкретне листе знања, вештина и способности које ученици треба да 

поседују на крају школске године – сви стандарди су део наставних планова и програма. 

У нашој школи образују се и ученици са посебним потребама у развоју ( У ИО-у Завод 

Новопазарска Бања),, а за планирање и извођење наставе са овим ученицима полазна 

основа су  здокументи: Закон о основама система образовања и васпитања  
("Сл.гласни  РС", бр. 88/2017, 27/2018 - dr. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон 6/2020 , 129 

/2021.,Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци  детету, 

ученику и одраслом број 110-00-552/2018-04 од 13. септембра 2018. године,  
Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на ИОП, његову примену и вредновање бр. 
 ("Сл.гласни  РС", бр ",. 74/2018).и Статут школе. Школски простор омогућава рад одељења 

деце са сметњама у развоју који се одвија у две учионице и другој смени са нижим разредима 

и једној са вишим разредима у првој смени.. Опремљеност наставним средствима је скромна 

али се настава у овим одељењима одвија нормално. Ове школске године ће се наставити са 

допуњавањем уџбеника за сва одељења деце са посебним потребама у развоју. Одељења 

ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом користе сва расположива наставна средства 

и опрему која се налази у школи за редовну наставу.  
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4.1..ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ ПРЕДМЕТА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС 

ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊАИ ВАСПИТАЊА ПО РАЗРЕДИМА, СА 

НАЧИНИМА И ПОСТУПЦИМА ЗА ЊИХОВО ОСТВАРИВАЊЕ  
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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. 

РАЗРЕД 
 

 
 први 

ГОДИШЊИ ФОНД  
ЧАСОВА 
 

 
180 часова 

ИСХОДИ 
 
 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
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-разликује изговорени 
глас и написано 
слово;изговорене и 
написане речи и 
реченице; 
-влада основном 
техником читања и 
писања ћириличног 
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,речи 
реченицу; 
-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 

 
 
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. 
Свеврсте текстова који су написани 
штампаним и 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). 
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-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. 

 
 
   КЊИЖЕВНОСТ 

ШКОЛСКА ЛЕКТИРА 
Поезија 
 
Народна песма,Ја сам чудо видео 
Јован Јовановић Змај,Зимска песма 
Војислав Илић,Пролетња зора/Воја 
Царић, 
Пролеће/Мира Алечковић, 
Ветар сејач 
Десанка Максимовић,Првак; 
Хвалисави зечеви/У гостима/ 
Ливадско звонце 
Гвидо Тартаља,Китова 
беба/Мрави/Постеља за зеку 
Бранко Ћопић,Јежева кућица 
(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 
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           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. 
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Писање 
 
Питања о сопственом 
искутву,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. 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ 
ПРОГРАМА 

Програм предмета Српски језик у првом разреду основне школе чине четири предметне области: 
Почетно читање и писање, Књижевност, Језик и Језичка култура. Препоручена дистрибуција часова 
по предметним областима је следећа: Почетно читање и писање – 90 часова, Књижевност – 45 
часова, Језик – 10 часова и Језичка култура – 35 часова. Све области се прожимају и ниједна се не 
може изучавати изоловано и без садејства са другим областима. 

ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ 

Настава почетног читања и писања изводи се у првом полугодишту првог разреда основне 
школе, али, ако је потребно, наставља се и у другом полугодишту. Почетно читање и 
писање реализује се самостално, али обухвата и садржаје из Књижевности, Језика и Језичке 

културе. 
Припремни период 
У припремном периоду учитељи треба да испитају способности ученика, и то: причање, 

препричавање, познавање слова, познавање читања и писања, спретност у руковању прибором за 
писање и цртање. У току овог периода испитивање ученика се обавља кроз активности које се 
међусобно прожимају. 

Усмено изражавање се изводи кроз игре и активности где се вежба комуникација (поздрављање 
у конкретним ситуацијама: добро јутро, добар дан и довиђења; захваљивање, извињавање). 
Ученици могу причати на основу посматрања слика и низа слика. Могу препричавати слушани 
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текст, позоришне или луткарске представе разговетним природним говором и правилним изговором. 
Учитељи треба да воде рачуна о правилној артикулацији гласова и да са ученицима коментаришу 
одслушано. 

Вежбе у посматрању се односе на уочавање целине и детаља, посматрање предмета, појава и 

околине. Треба их тематски организовати. Прво се посматра учионица, па се касније та активност 
проширује на околину. Ученици могу посматрати предмете, људе, животиње, догађаје, слике, слике 
у низу, фотографије, објекте из околине и сл. Пажњу ученика треба усмерити на целину, затим на 
најважније појединости и на крају на мање важне појединости. Опажају се: облици, боје, односи, 
покрети, мимика и гестови, скривени детаљи и сл. 

Вежбе у слушању почињу слушањем онога што говоре учитељи, други ученици, глумци и 
спикери. Слушани говор се коментарише да би се одредиле говорне карактеристике говорника. 

Слушање треба да буде повезано са мимиком и гестовима који прате оно што се говори. Обавезно 
инсистирати на подражавању правилног говора. Током слушања одвајати битно од небитног, 
неговати пажњу и концентрацију. Слушају се и звукови ономатопејског типа, шумови, артикулисани 
и неартикулисани звукови. 

Аналитичка вежбања треба да буду занимљива и подстицајна јер су један од најважнијих 
предуслова за учење читања и писања. Не изводе се изоловано већ су повезана са вежбама 

слушања и посматрања. Уочава се позиција гласова у речи која је изговорена и позиција слова у 
речи која је написана. Када ученици савладају уочавање гласова и њихову позицију у речима, 
прелази се на растављање речи на гласове. За почетак се препоручују речи од два гласа, а затим 
од три, четири и више. 

Синтетичка вежбања се организују упоредо са аналитичким. Речи које су већ растављене на 
гласове опет се сливају у целину. Почиње се од најлакших и иде ка све тежим. Ученици се на тај 
начин припремају за читање и разумевање прочитаног. 

Вежбе у отклањању дијалекатских и жаргонских карактеристика говора се изводе полако и 
систематично. Учитељи посебну пажњу треба да обрате на изговор гласова ђ, ћ; џ, ч; ј, љ. 

Моторичке вежбе за развијање руке, шаке и прстију се развијају кроз игру. Препоручује се 
везивање чворова од канапа, везивање пертли, закопчавање дугмића, низање перлица (могу се 
изводити и на часовима физичког васпитања). Графомоторичке вежбе су веома важне у припреми 
за писање. Свака графомоторичка вежба треба да се повеже са неким догађајем, вежбом 

слушања, посматрања, причања и сл. Такве вежбе, односно писање елемената слова, изводе се 

на различите начине, кроз цртеже, рамове за слике у простору предвиђеном за писање. Ученике 
треба подстицати да употпуне цртеж додајући своје елементе (корелација са ликовном културом). 
Вежбе писања линија изводити без подизања руке, из једног потеза. Ученике усмеравати на 
правилно држање оловке (графитне оловке, хемијске оловке, налив пера, фломастера). Употребу 
гумице треба свести на минимум, јер смањује одговорност ученика у писању. Пазити на правилно 
држање тела, удаљеност од стола, правилан положај тела у односу на сто и на угао писања. При 

писању учити ученике да не журе, да рука буде опуштена. 
Учење читања и писања 
Дидактичко-методичка организација наставе почетног читања и писања зависи од много 

фактора, а најважнији је онај који се односи на предзнања ученика. Учитељи бирају поступак 
који ће користити у настави почетног читања и писања – комбинацију монографског и групног 
поступка, групни или комплексни поступак. 

Наставу почетног читања и писања треба изводити на више нивоа уз примену принципа 

индивидуализације. У сваком одељењу постоје ученици који знају да читају и они који само 

познају слова или не знају да читају. Садржаји, методе и облици рада треба да се прилагоде 
могућностима и потребама ученика. 

У овом периоду ученици треба да вежбају читање одговарајућих текстова, правилно 
изговарају све гласове и правилно наглашавају речи и реченице. Треба обратити пажњу на 
индивидуалне способности ученика. Свако дете чита својим темпом и према својим 
способностима. Пожељно је често проверавати степен савладаности технике читања и 

разумевања прочитаног. При учењу читања могу се користити игре словима и речима, језичке 
игре (ребуси, испуњалке, укрштене речи). Ученици тако упознају нове садржаје, ситуације имају 
већу мотивисаност, а атмосфера је пријатна и опуштена. Подстицати ученике да свакодневно 
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вежбају читање код куће. Сарађивати са родитељима ученика и пружити им неопходне 
информације везане за читање (мотивација деце, читање у свакодневним животним ситуацијама, 
удаљеност текста од очију је 30 центиметара и сл.). 

Ученици уче да пишу појединачна штампана и писана слова, речи и реченице; цифре. Размак 

између штампаних слова у речима мора да буде равномеран. Код учења писаних слова посебну 
пажњу треба посветити графичком увезивању слова у речима. Слова треба да буду исте висине и 
дебљине, а размак између речи уједначен. Писање увежбавати кроз преписивање, допуњавање 
реченица, састављање реченица на основу слике, састављање реченица на основу низа слика, 
диктате и самостално писање реченица и краћих текстуалних целина. Поред усвајања облика 
слова, смера писања самог слова, посебну пажњу треба обратити на просторну оријентацију у 
свесци. Појединачно писање слова се ограничава на један до два реда у свесци. Дневна 

оптерећеност писањем не треба да је дужа од 25 минута. Леворука деца пишу левом руком. 

Усавршавање читања и писања 
У овом периоду ученик треба да влада основном техником читања и писања. Усавршавање 

читања треба вежбати на текстовима који су кратки, динамични, интересантни и примерени 

узрасту ученика, као и на текстовима школске и домаће лектире. Посебну пажњу обратити на 
разумевање прочитаних речи, реченица и текстова. Редовним вежбањем ученици аутоматизују 

процес читања и писања. 

КЊИЖЕВНОСТ 

Препоручени садржаји из области Књижевност савладавају се током целе школске године, из 
буквара/почетнице и уз помоћ читанке као основних наставних средстава, тако што учитељ 
планира њихову реализацију у складу са индивидуалним карактеристикама ученика и укупним 
могућностима колектива, руководећи се исходима учења. 

Приликом оспособљавања ученика да уз помоћ учитеља разумеју текстове из школске 

лектире, али и популарне, информативне текстове из часописа за децу, енциклопедија и сл. 
важно је настојати да се уоче догађаји, просторни и временски односи и битне појединости у 
описима бића и природе. Како се текстови из школске лектире користе за усавршавање читања и 
писања и увођење ученика у основне појмове о књижевности, тако се ученици подстичу да уоче 
ликове у књижевном делу, њихове особине и поступке; њихова емоционална стања (радосно, 
тужно, смешно) и да разликују појмове добра и зла. 

У прописаним текстовима из школске лектире понуђен је избор, односно опредељивање 

учитеља да у неким случајевима изабере између два, односно три дела (нпр. бира се једна 
народна прича – Деда и репа или Голуб и пчела, бира се једна од три понуђене песме Гвида 
Тартаље, а од Љубивоја Ршумовића обавезно је обрадити песму Ау што је школа згодна, а поред 
ње бира се још једна од две које су понуђене – Дете или Деца су украс света, итд.). 

Први пут се уводи читање текста у наставцима, на примеру Јежеве кућице Бранка Ћопића. То 
подразумева да учитељ, према плану који сам осмисли и одговарајућом динамиком, чита део по 

део Ћопићевог текста и разговара са ученицима о прочитаном на неколико планираних часова 
мотивишући их да дело прочитају и сами. 

Пошто су текстови предвиђени програмом једноставни, кратки и засновани на хронолошком 
низању догађаја, ученик треба да одреди где се и када дешава радња и да разуме узрочно-
последични распоред догађаја, односно шта се у фабулативном тексту десило прво, а шта 
следеће, шта је претходило неком догађају а шта из њега следи.  

Ученик треба да уочи формалну различитост поезије, прозе и драмског текста (разликовање 

стиха од прозног и драмског текста писаног по улогама) и њихове основне генолошке 

карактеристике (нпр. одсуство фабуле у лирском делу, ритмичност стихова или низање догађаја у 
епском и драмском делу), али не на нивоу дефинисања генолошких појмова. Ученик треба да 
разликује песму (и шаљиву песму – по тону певања) од приче (басне) и драмског текста, али без 
увођења дефиниција књижевнотеоријских појмова. Детаљније терминолошко одређивање уводи 
се поступно у старијим разредима. 

Ученик треба да буде у стању да разуме пренесено значење загонетке без формулисања у 

њој постојећих стилских поступака; да препознаје жанр басне као приче са пренесеним значењем 
(без увођења појма алегорије), да буде упознат са постојањем народне и ауторске басне (које 
могу бити у стиху или у прози), да у баснама ликови могу бити не само животиње, већ и биљке, 



33 

 

предмети, антропоморфизована бића (Срећа, Нада) или људи и, коначно, да буде у стању да 
разуме њено пренесено значење и издвоји њену поуку. Пошто се у овом узрасту интегрални текст 
басне неретко адаптира, скраћује, у исходима нису наведени структурни жанровски елементи 
басне (фабула и поука), поготово што поука у народној басни и код неких аутора није издвојена 

(а наравоученија Доситеја Обрадовића су у неким адаптацијама скраћена или изостављена).  

Ученици се оспособљавају да уоче непознате и мање познате речи у тексту и да питају 
учитеља за њихово објашњење како би што боље разумели значење текста. Вођени питањима 
(ко?, шта?, где?, када?, зашто?) о прочитаном садржају, ученици се оспособљавају да као 
одговоре формулишу: реченице, одељке, краће текстовне целине, зависно од индивидуалних 
способности. Током обраде књижевних текстова ученици стичу прва литерарно-естетска искуства 
и формирају своје ставове о делу које слушају или читају. Учитељ подстиче ученике да своје 

ставове и искажу. 
Приликом читања лирских песама ученици поступно уче да препознају и доживе мелодичност 

песама и да их изражајно читају и рецитују (по избору). Успостављање разлике између дела у 
стиху и дела у прози не врши се на теоријском нивоу. 

Приликом обраде драмских текстова за децу ученици се мотивишу на читав низ стваралачких 
активности које настају поводом дела (сценски наступ, драмска игра, луткрска игра, драмски 

дијалози, гледање дечје позоришне представе, снимање и коментарисање драматизованих 
одломака). Притом ученици усвајају и правила понашања у позоришту у оквиру васпитног 
деловања школе. Уз активно слушање, а потом и самостално читање једноставних књижевних и 
осталих типова текстова ученици се оспособљавају да садржаје доводе у везу са илустрацијама 
које прате књижевни, популарни и информативни текст. 

Од првог разреда садржајима програма се сугерише систематично и поступно усвајање 
књижевних појмова, а учитељима се препоручује да континуирано уводе нове речи у речнички 

фонд ученика, како би се он обогатио. Усвајање књижевних појмова не подразумева учење 
њихових дефиниција, већ њихово именовање и описно образлагање појма, уочавање његове 
улоге у књижевноуметничком тексту. 

Стицању читалачких навика доприноси поновно враћање домаће лектире у школске 
програме. У првом разреду часови домаће лектире реализују се у другом полугодишту. У намери 
да се ученици од првог разреда навикавају на читање лектире у обавезном и слободном избору, 

успоставља се сарадња са школским библиотекаром, а неколико часова се током године може 

реализовати у школској библиотеци. 

Вештина читања и разумевања прочитаног стиче се и у оквиру Језичке културе и при обради 
књижевноуметничких текстова. Ученици се подстичу да читају текстове у сликовницама (на 
пример, басне, бајке и приче). 

ЈЕЗИК 

У настави језика ученици се оспособљавају за правилну усмену и писмену комуникацију 

стандардним српским језиком. Отуда захтеви у овом програму нису усмерени само на језичка 
правила и граматичке норме већ и на њихову функцију. На пример, реченица се не упознаје само 
као граматичка јединица (са становишта њене структуре) већ и као комуникативна јединица (са 
становишта њене функције у комуникацији). 

Граматика 
Основни програмски захтев у настави граматике јесте да се ученицима језик представи и 

тумачи као систем. Ниједна језичка појава не би требало да се изучава изоловано, ван контекста 

у којем се остварује њена функција. 

У оквиру вежби слушања, говорења, читања и писања ученици запажају језичке појаве без 
њиховог именовања. Тако се поставља основа за проширивање језичких садржаја у старијим 
разредима. 

Потребно је указивати на разликовну функцију гласа у оквиру речи (нпр. ђак, џак). Тако се 
посредно скреће пажња на важност правилног писања слова, односно правилног изговарања 
гласова. 

Елементарне основе из морфологије ученици стичу уочавајући реч као језичку јединицу 
између гласа и реченице. Речи увек треба уочавати и обрађивати у оквиру реченице. У писању 
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треба скренути пажњу на то да је реч одвојена белинама са обе стране, а у говору учитељ треба 
да нагласи правилан акценат неке речи (уколико је ученици погрешно изговарају). 

Реченице треба уочавати, кад год је то могуће, у оквиру текста. У писању посебно треба 
скренути пажњу на то да реченице почињу великим словом и завршавају се тачком, знаком 

питања или знаком узвика (на овај начин се повезују граматика и правопис). Када се реченица 
изговара, ученицима се скреће пажња на њену интонацију, нарочито ако се ради о питању. 

Вежбе за усвајање и утврђивање знања из граматике до нивоа његове практичне примене у 
новим говорним ситуацијама проистичу из програмских захтева, али су у великој мери условљене 
конкретном ситуацијом у одељењу – говорним одступањима од књижевног језика, колебањима, 
грешкама које се јављају у писменом изражавању ученика. Стога се садржај вежбања у настави 
језика мора одређивати на основу систематског праћења говора и писања ученика. 

Правопис 
Правописна правила ученици треба да савладају путем систематских вежбања (елементарних 

и сложених). Ова вежбања треба да буду што разноврснија и треба их организовати што чешће. 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Област Језичка култура обухвата развијање основне писмености ученика, односно 
усавршавање говорења, слушања, читања и писања. Ове четири програмске подобласти усмерене 

су на неговање културе говора, писменог изражавања, богаћење речника и, у ширем смислу, на 
развијање комуникативних способности ученика. Наставни рад у области Језичка 
култура реализује се у прожимању са другим областима предмета, као и кроз самосталне 
наставне јединице. 

Говорење ученика развија се у разговору у којем их учитељ усмерава да усавршавају своју 
комуникацију. У вођеном разговору о књижевном тексту или о одређеној теми, ученици 
одговарају на питања, постављају питања, износе своја мишљења и ставове. Слободни, односно 

друштвени разговор, основа је свакодневне комуникације и зато је потребно ученике усмеравати 
како да учтиво започну разговор, размењују информације и користе основне форме учтивости. У 
току разговора могу се издвајати ситуациони говорни предлошци који се користе у свакодневним 
комуникативним ситуацијама. Ученици се охрабрују да обликују усмену поруку у којој ће изнети 
информације на примерима из свакодневног школског живота. У току сваког разговора ученици 

се подстичу да говоре, односно да износе информације, своја мишљења, именују осећања, уз 
одабир одговарајућих речи. 

Препоручени облици усменог изражавања јесу причање, препричавање и описивање. То су 
садржаји програма, односно садржаји учења. Ученик се постепено уводи у усмено изражавање и 
учи како да преприча текст, како да прича или како да описује. Изражавање се реализује кроз 
говорне вежбе уз помоћ датог или заједничког плана. План помаже ученицима да осмисле 
садржину говора, али не треба спутавати оне који могу да говоре самостално са индивидуалним 
планом, па и без њега. Усмено се препричава краћи текст, део позоришне представе или филма. 

Препоручене врсте причања су: причање о слици или по низу слика (прича у сликама), причање 
о доживљајима и догађајима. Описују се годишња доба, биљке и животиње, најбољи друг или 
другарица, чланови породице, кућни љубимци и сл. Ученици се упућују на правилно говорно 
изражавање. 

Учење напамет и говорење одабраних текстова или њихових кратких одломака усмерено је на 
богаћење речника и правилан говор. Говоре се напамет научене одабране песме, уз увођење 
ученика у правила рецитовања. Такође, могу се напамет научити и говорити кратки одломци из 

прича и делови драмског текста (лице). Циљ ове врсте говорења је изражајни говор, а не само 
меморисање текста. Зато треба пажљиво одабрати шта ће деца учити напамет, а неки од 
критеријума су уметничка вредност текста и његова прилагођеност узрасту. Сценски се изводе 
драмски текстови из школске лектире и драматизовани текстови. Сценске игре најбоље је 
реализовати на основу књижевних дела која су погодна за сценску импровизацију. 

Богаћење речника у функцији јасног изражавања реализује се кроз коришћење адекватних 
речи у говору, усвајање и коришћење нових речи, као и проширивање опсега значења у оквиру 

једне речи. Нове речи се усвајају из правилног говора и из књижевних и некњижевних текстова. 
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Ученици се упућују да из свог активног речника, уз активирање пасивног, користе речи које што 
прецизније преносе жељену информацију, али и да речима могу говор учинити лепшим. 

Језичка култура ученика негује се и кроз игровне активности, посебно кроз језичке игре. 
Врсте игара потребно је одабрати према интересовањима ученика или у контексту наставног 

садржаја. То могу бити разговорне игре, на пример, разговор са непослушном лутком, разговор са 
књижевним ликом, затим ситуационе игре, односно стварне ситуације, на пример, разговор у 
продавници, разговор код лекара. Такође, могу се одабрати и преметаљке, ребуси, палиндроми, 
уланчавање, допуњалке, једноставне укрштене речи. 

Слушање је важна активност у комуникацији. Ученици се у разговору упућују да пажљиво и 
културно слушају саговорнике. У наставном контексту ученици слушају шта други говоре и то 
потврђују репродуковањем или парафразирањем слушне поруке, као и поступањем по молбама и 

усменим инструкцијама одраслих и вршњака. Пажљиво слушање практикује се и у симулираним 
ситуацијама (разговорне и ситуационе игре). Ученици слушају читање учитеља, вршњака, 
спикера. 

Запис по слушању подразумева диктат, којим се вежба и писање. Међутим, први корак у 
реализацији диктата је слушање и уочавање границе између речи и реченица у зависности од 
интонације, чиме се развија језичко повезивање изговорене и записане речи. 

Игре за развијање слушне пажње изводе се у наставном контексту: пажљиво слушање са 
задатком, на пример, Препознај ко говори, Слушај како говорим (тихо, брзо), Чујем глас т... 

Писање и читање се увежбавају у настави почетног читања и писања, а затим у 
областима Књижевност, Језик и Језичка култура. У садржајима програма из области Језичка 
култура дати су основни елементи који се односе на писменост ученика, с тим да се они не могу 
посматрати изоловано, већ у садејству са исходима и препорученим садржајима у свим областима 
предмета. Дакле, читање и писање се не уче посебно у оквиру наставних области, већ кроз све 

наставне садржаје. 
У првом разреду ученици пишу реченице и краће текстуалне целине. Посебно се води рачуна 

о индивидуалном приступу ученику, што подразумева подстицање према способностима и 
могућностима у писању. Ако дете има тешкоћа у писању, потребно је пажљиво и постепено га 
уводити у писање, док дете које напредује треба подстицати адекватним захтевима. Ученици 
писмено одговарају на једноставна питања о сопственом искуству, бићима, предметима, појавама, 

сликама, као и на питања о књижевном и некњижевном тексту. Осим тога, ученици самостално 

осмишљавају и пишу реченице о сопственом искуству, бићима, предметима, појавама. Такође, 
записују наслов слике или наслове слика у низу и реченице на основу слике или низа слика 
(прича у сликама). 

Ученици се оспособљавају да запишу краћу писану поруку којом преносе информације и која 
има практичну намену. Ове поруке немају класичну форму, већ служе за свакодневне намене, на 
пример, информације о школским обавезама (информације о ваннаставним активностима, списак 

школског прибора, потребног материјала за школске предмете). 

Учење самосталног писања текста почиње спајањем више реченица у целину. Ученици пишу о 
свом искуству, о доживљају, о слици или по низу слика (прича у сликама). Према својим 
способностима ученик ће написати две, три повезане реченице или краћи текст. 

У писању се примењују научена правописна правила која се уче у оквиру области Језик. 
Потребно је да се правопис у писању доследно примењује од почетног читања и писања. Ученици 
се упућују да бирају адекватне речи и да их употребљавају нове док пишу. 

Читање се увежбава на делима школске и домаће лектире, и на другим књижевним и 
некњижевним текстовима. Посебна пажња треба да је усмерена на читање информативних 
текстова, према интересовањима ученика и у друштвеном контексту, према препорученим 
садржајима програма. Потребно је практиковати следеће врсте читања: гласно читање (целог 
текста, штафетно, флексибилно, драмског текста по улогама); тихо читање (у себи). Разумевање 
текста показује се помоћу подстицаја или питања и исказивањем теме/поенте текста (у складу са 
предзнањем), као и представљањем кључних делова текста сликом (илустрација текста). 

Информације у тексту проналазе се вођено (одговарањем на репродуктивна питања ко?, где?, 
како?, када?) и самостално, без детаљно датих упутстава. 
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Назив предмета 

СТРАНИ ЈЕЗИК- ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

Циљ 

Циљ учења страног језика у основном образовању и васпитању је 

да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему 

и култури и развијањем стратегија учења страног језика оспособи 

за основну усмену и писану комуникацију и стекне позитиван 

однос према другим језицима и културама, као и према 

сопственом језику и културном наслеђу. 

Разред први 

Годишњи фонд часова 72 часа 

 

ИСХОДИ  

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

Комуникативне функције 

САДРЖАЈИ 

– поздрави и 

отпоздрави, 

примењујући 

најједноставнија 

језичка средства; 

– представи себе и 

другог; 

– разуме јасно 

постављена једноставна 

питања личне природе 

и одговара на њих; 

– разуме кратка и 

једноставна упутства и 

налоге и реагује на 

њих; 

– даје кратка и 

једноставна упутства и 

налоге; 

ПОЗДРАВЉАЊЕ 

Језичке активности 

у комуникативним ситуацијама 

Реаговање на усмени импулс 

саговорника (наставника, 

вршњака, и слично); 

успостављање контакта при 

сусрету. 

Садржаји 

 
 Hi! Hello. Good 
morning/afternoon/evening/ni
ght. How are you? I’m fine, 
thank you, and you? Goodbye. 
Bye. See you (later/tomorrow). 
Have a nice day/weekend! 
Thanks, same to you!  

 (Интер)културни садржаји: 

Формално и неформално 
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– разуме позив и 

реагује на њега; 

– упути позив на 

заједничку активност; 

– разуме кратке и 

једноставне молбе и 

реагује на њих; 

– упути кратке и 

једноставне молбе;  

– искаже и прихвати 

захвалност и извињење 

на једноставан начин; 

– разуме једноставно 

исказане честитке и 

одговара на њих; 

– упути једноставне 

честитке; 

– препозна и именује 

жива бића, предмете и 

места из непосредног 

окружења; 

– разуме једноставне 

описе живих бића, 

предмета и места;  

– опише жива бића, 

предмете и места 

користећи једноставна 

језичка средства; 

– разуме свакодневне 

исказе у вези са 

непосредним 

потребама, осетима и 

осећањима и реагује на 

њих; 

поздрављање; устаљена правила 

учтивости. 
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– изрази основне 

потребе, осете и 

осећања кратким и 

једноставним језичким 

средствима; 

– разуме једноставна 

обавештења о положају 

у простору и реагује на 

њих; 

– тражи и пружи кратка 

и једноставна 

обавештења о положају 

у простору; 

– разуме једноставне 

исказе којима се 

изражава 

припадање/неприпадањ

е, 

поседовање/непоседова

ње и реагује на њих; 

– тражи и даје 

једноставне исказе 

којима се изражава 

припадање/неприпадањ

е, 

поседовање/непоседова

ње;  

– разуме једноставне 

исказе за изражавање 

допадања/недопадања и 

реагује на њих; 

– тражи мишљење и 

изражава 

допадање/недопадање 

једноставним језичким 

средствима. 

 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ И 

ДРУГИХ; ДАВАЊЕ 

ОСНОВНИХ ИНФОРМАЦИЈА 

Језичке активности 
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О СЕБИ; ДАВАЊЕ И И 

ТРАЖЕЊЕ ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА О ДРУГИМА 

у комуникативним ситуацијама 

Слушање кратких и 

једноставних текстова у којима 

се неко представља; 

представљање себе и других 

особа, присутних и одсутних.  

Садржаји 

My name’s Maria/I’m Maria. 
What’s your name? This is my 
friend. His name’s/name is 
Marko. Maria, this is Barbara. 
Barbara, this is Maria. This is 
Miss Ivona. She’s my teacher. 
That is Mr Jones. He’s your 
teacher. How old are you? I’m 
seven. He’s ten. Who’s this/that? 
It’s my father. Is Tom your 
brother/friend? Yes, he is/No, he 
isn’t. Is Jane your sister/friend? 
Yes, she is/No, she isn’t. Who’s in 
the picture? It’s my sister. Her 
name’s Susan.  
Личне заменице у функцији 
субјекта – I, you …  
Присвојни придеви – my, your…  
Показне заменице – this, that  
Глагол to be – the Present Simple 
Tense  
Питања са Who /How (old)  
Основни бројеви (1–10)  

(Интер)културни садржаји: 

Препознавање најосновнијих 

сличности и разлика у начину 

упознавања и представљања у 

нашој земљи и земљама 

енглеског говорног подручја. 

 

РАЗУМЕВАЊЕ И ДАВАЊЕ 

ЈЕДНОСТАВНИХ 

УПУТСТАВА И НАЛОГА 

Језичке активности 

у комуникативним ситуацијама 
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Слушање налога и упутстава и 

реаговање на њих; давање 

кратких и једноставних 

упутстава (комуникација у 

учионици – упутства и налози 

које размењују учесници у 

наставном процесу, упутства за 

игру и слично). 

Садржаји 

Let’s start. Quiet, please. Listen to 
me! Look! Look at me/the 
picture! Sit down. Stand up. Turn 
around. Jump. Say hello/goodbye 
to your friend. Open/Close your 
books/notebooks. Put down yоur 
pencils. Pick up the rubber. Wash 
your hands. Open the window, 
please. Come in. Come herе/to the 
board. Give me your book, please. 
Don’t do that. Listen and 
say/sing/do/number/match/dra
w/ repeat… Cut 
out/stick/touch/point to... Colour 
the door yellow. Count from … to 
…. My turn now. Hurry up! Quick! 
Watch out! I understand/I don’t 
understand. I’m finished.  

 

Императив  

(Интер)културни садржаји:  

Поштовање основних норми 

учтивости; дечје песме 

одговарајућег садржаја. 

ПОЗИВ И РЕАГОВАЊЕ НА 

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ АКТИВНОСТИ 

Језичке активности 

у комуникативним ситуацијама 

Слушање кратких једноставних 
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позива на заједничку активност 

и реаговање на њих (позив на 

рођендан, игру, дружење...); 

упућивање и 

прихватање/одбијање позива на 

заједничку активност, уз 

коришћење најједноставнијих 

израза. 

Садржаји 

Let’s play football/the memory 
game/go to the park/sing. Come 
and play with me! Come to my 
birt- hday party. Cool! Super! 
Great! OK. All right. Sorry, I can’t.  

Императив  

(Интер)културни садржаји: 

Прикладно прихватање и 

одбијање позива; прослава 

рођендана, игре, забава и 

разонода. 

ИСКАЗИВАЊЕ МОЛБЕ, 

ЗАХВАЛНОСТИ И 

ИЗВИЊЕЊА 

Језичке активности 

у комуникативним ситуацијама 

Слушање једноставних исказа 

којима се тражи помоћ, услуга 

или обавештење; давање 

једноставног, усменог одговора 

на исказану молбу; изражавање 

и прихватање молби, 

захвалности и извињења. 

Садржаји 

Can I have an apple, please? 
Yes, here you are. Thank 
you/Thank you, Maria/Thanks. 
You’re welcome. No, sorry/Not 
now/No, you can’t. Can you 
help me, please? Can/May I 
have some water, please? 
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Can/May I go to the toilet/go 
out/come in? Excuse me, 
Teacher, …? I can’t see. Can you 
move, please? Sorry, can you 
repeat that, please? I’m sorry 
I’m late. It’s OK. No problem.  
Модални глаголи за 
изражавање молбе – 
can/may  

 (Интер)културни садржаји: 

Правила учтиве комуникације. 

 
ЧЕСТИТАЊЕ 

Језичке активности 

у комуникативним ситуацијама 

Слушање кратких и 

једноставних устаљених израза 

којима се честита празник, 

рођендан; реаговање на упућену 

честитку и упућивање кратких 

пригодних честитки.  

Садржаји 

Happy birthday to you! Merry 
Christmas! Happy New Year! 
Happy Easter! Thanks, same to 
you!  

(Интер)културни садржаји:  

Најзначајнији празници и начин 

обележавања/прославе и 

честитања; пригодне дечје 

песме и игре. 

 

ОПИСИВАЊЕ ЖИВИХ БИЋА, 

ПРЕДМЕТА, МЕСТА И 

ПОЈАВА 

Језичке активности у 

комуникативним ситуацијама 

Слушање краћих једноставних 

описа живих бића, предмета и 

места у којима се појављују 

информације о спољном 
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изгледу, појавним облицима,  

димензијама и осталим 

најједноставнијим 

карактеристикама; давање 

кратких усмених описа живих 

бића, предмета и места. 

Садржаји 

It’s a/an… It’s 
short/long/small/big/blue… 
It’s a blue ruler. I can see one 
red apple and two yellow 
bananas/three blue and four 
orange balloons. Here’s a 
crayon. What colour is it? It’s 
blue/The crayon is blue.  
Глаголи have got, to be за 
давање описа  
Правилна множина именица: 
book – books, apple – apples…  
Модални глагол can уз 
глагол see  

Дечје песме и приче 

одговарајућег садржаја.  

ИСКАЗИВАЊЕ ПОТРЕБА, 

ОСЕТА И ОСЕЋАЊА 

Језичке активности у 

комуникативним ситуацијама 

Слушање исказа у вези са 

потребама, осетима, осећањима; 

саопштавање својих потреба, 

осета и осећања и (емпатично) 

реаговање на туђа.  

Садржаји 

I’m thirsty/hungry. Here’s a 
sandwich for you. Do you want 
some water? Yes, please. No, 
thank you. Are you 
happy/sad/hot/cold?  
The Present Simple Tense ( be, 
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want)  
Модални глагол can за 
изражавање предлога  

 (Интер)културни садржаји:  

Правила учтиве комуникације. 

ИСКАЗИВАЊЕ ПОЛОЖАЈА У 

ПРОСТОРУ 

Језичке активности у 

комуникативним ситуацијама 

Слушање кратких текстова у 

којима се на једноставан начин 

описује положај у простору; 

усмено тражење и давање 

информација о положају у 

простору.  

Садржаји 

Where’s my dad? Is he in the 
bedroom? No, he’s in the 
bathroom. Where’s your dog? 
It’s in the gar- den. Where’s my 
bag? It’s on the chair. Where’s 
the toilet? It’s here/over there.  
Прилози и предлози за 
изражавање положаја и 
просторних односа – here, 
there, in, on  
Питања са Where  

 (Интер)културни садржаји: 

Култура становања: село, град. 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

ПРИПАДАЊА/НЕПРИПАДАЊ

А И 

ПОСЕДОВАЊА/НЕПОСЕДОВ

АЊА 

Језичке активности у 

комуникативним ситуацијама 

Слушање кратких текстова с 

једноставним исказима за 

изражавање 

припадања/неприпадања и 

поседовања/непоседовања и 

реаговање на њих; усмено 

исказивање 

припадања/неприпадања и 
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поседовања/непоседовања.  

Садржаји 

This is my ball. Is that your 
bike? I’ve got a dog. Have you 
got a pet? He/She’s got two 
brothers. Who’s got a/an...?  
Присвојни придеви my, your…  
Have got за изражавање 
припадања/поседовања  

 (Интер)културни садржаји: 

Породица, пријатељи, кућни 

љубимци, играчке. 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

ДОПАДАЊА/НЕДОПАДАЊА 

Језичке активности у 

комуникативним ситуацијама 

Слушање кратких текстова с 

једноставним исказима за 

изражавање 

допадања/недопадања и 

реаговање на њих; усмено 

исказивање слагања/неслагања, 

допадања/недопадања  

Садржаји 

Do you like ice cream? Yes, I 
do/No, I don’t. I like apples and 
oranges. I don’t like milk or 
cheese. Do you like games?  
The Present Simple Tense 
глагола like  

  

(Интер)културни садржаји: 

Храна и пиће. 

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

интеркултуралност. 
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ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ У НАСТАВИ СТРАНИХ ЈЕЗИКА ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ 

Напомена: Тематске области се прожимају и исте су у сва четири разреда првог циклуса 

основне школе. Аутори уџбеника и наставници обрађују их у складу са захтевима 

програма, узрастом и интересовањима ученика.  

1) Лични идентитет  

2) Породица и уже друштвено окружење (пријатељи, комшије, наставници итд.)  

3) Географске особености 

4) Становање – форме, навике  

5) Живи свет – природа, љубимци, очување животне средине  

6) Временско искуство и доживљај времена (прошлост – садашњост – будућност)  

7) Школа и школски живот 

8) Млади – живот деце и омладине 

9) Здравље и хигијена 

10) Емоције (љубав према породици, друговима) 

11) Превозна средства  

12) Временске прилике  

13) Уметност за децу (нарочито модерна књижевност за децу; пригодне традиционалне и 

модерне песме)  

14) Обичаји и традиција, фолклор, прославе (рођендани, празници)  

15) Слободно време – забава, разонода, хобији  

16) Исхрана и гастрономске навике  

17) Путовања  

18) Мода и облачење  

19) Спорт  
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20) Вербална и невербална комуникација, конвенције понашања и опхођења  

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

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

функционалних знања и заснован је на комуникативно дефинисаним исходима учења, 

односно активностима које ученик успешно реализује користећи страни језик. Језичке 

активности слушања, читања, (раз)говора и писања у програму посматрају се 

интегративно, као нераздвојиве компоненте аутентичне комуникације појединца у било 

којој говорној заједници. Полазећи од исхода, односно онога што је ученик у стању да 

оствари у различитим врстама и видовима комуникације (усмене, писане, делимично и оне 

невербалне), формално и садржински централну позицију програма заузимају управо 

комуникативне функције (нпр. поздрављање; представљање себе и других; давање 

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

разумевање и давање једноставних упутстава и налога; позив и реаговање на позив за 

учешће у заједничкој игри; исказивање молби, захтева, захвалности, планова, намера, 

саглашавања, противљења, допадања, недопадања, жеља, потреба и сл.). На основу 

комуникативних функција дефинисане су језичке активности помоћу којих се оне могу 

остварити, а које укључују постепено усавршавање способности разумевања говора, 

разумевања писаног текста (од трећег разреда), интерактивног усменог и писаног 

изражавања. Захваљујући цикличној и континуалној концепцији програма, комуникативне 

функције се преносе, усвајају и увежбавају током читавог образовног циклуса, с растућим 

степеном сложености. Исходи, комуникативне функције и језичке активности дефинисани 

су као опште лингвистичке категорије, и стога су за све стране језике идентични искази. 

Како би се, међутим, исходи, функције и активности операционализовали, понуђени су и 

примери реализације, и то за сваки појединачни страни језик. Њима се илуструју неке од 

најфреквентнијих и узрасно најадекватнијих могућности за вербалну реализацију 

комуникативних функција.  

Комуникативна настава посматра језик као средство комуникације. Стога је и програм 

усмерен ка исходима који указују на то шта је ученик у процесу комуникације у стању да 

разуме и продукује. Табеларни приказ наставника постепено води од исхода и 

комуникативне функције као области, преко активности које у настави оспособљавају 

ученика да комуницира и користи језик у свакодневном животу, у приватном, јавном или 

образовном домену. Примена овог приступа у настави страних језика заснива се на 

настојањима да се доследно спроводе и примењују следећи ставови: 

– циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса 

за ученике у атмосфери заједништва и међусобне сарадње; 

– говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика; 

– наставник мора бити сигуран да је схваћено значење поруке, укључујући њене 

културолошке и васпитне елементе, као и елементе социјализације; 
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– битно је значење језичке поруке; 

– знања ученика мере се јасно одређеним релативним критеријумима тачности и зато узор 

није изворни говорник; 

– са циљем да се унапреди квалитет и обим језичког материјала, настава се заснива и на 

социјалној интеракцији; рад у учионици и ван ње спроводи се путем групног или 

индивидуалног решавања проблема, као и решавањем мање или више сложених задатака у 

реалним и виртуелним условима са јасно одређеним контекстом, поступком и циљем; 

– наставник упућује ученике у законитости усменог и писаног (од трећег разреда) кода и 

њиховог међусобног односа; 

– сви граматички садржаји уводе се индуктивном методом кроз разноврсне 

контекстуализоване примере у складу са нивоом, а без детаљних граматичких објашњења, 

осим уколико ученици на њима не инсистирају, а њихово познавање се вреднује и оцењује 

на основу употребе у одговарајућем комуникативном контексту. 

Комуникативно-интерактивни приступ у настави страних језика укључује и следеће 

категорије: 

– усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину; 

– поимање програма као скупа динамичних, заједнички припремљених и прилагођених 

задатака и активности; 

– наставник треба да омогући приступ новим идејама и њихово прихватање, као и 

креирање нових идеја; 

– ученици се посматрају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину; 

– наставни материјали представљају један од извора активности и морају бити праћени 

употребом додатних аутентичних материјала; 

– учионица је простор који је могуће прилагођавати потребама наставе из дана у дан; 

– рад на пројекту као задатку који остварује корелацију са другим предметима и подстиче 

развој когнитивних способности ученика (запажање, анализа, закључивање итд.); 

– за увођење новог лексичког материјала користе се познате граматичке структуре и 

обрнуто, а нарочито на нижем узрасту треба користити интернационализме и речи које су 

им познате, као и визуализацију као средство семантизације. 

Технике/активности 
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Током часа препоручује се динамично смењивање техника/активности које не би требало 

да трају дуже од 15 минута. 

Слушање и реаговање на упутства наставника на страном језику или са аудио-записа 

(слушај, пиши – од трећег разреда, повежи, одреди, пронађи, али и активности у вези са 

радом у учионици: нацртај, исеци, обој, отвори/затвори свеску, итд.) 

Рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације 

итд.) 

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

Вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио-записа повезати појмове, 

додати делове слике, допунити информације, селектовати тачне и нетачне исказе, утврдити 

хронологију и сл.) 

Игре примерене узрасту и дидактичком захтеву (за загревање, развијање пажње и 

концентрације, јачање мотивације, увођење нове језичке грађе или пак утврђивање). 

Класирање и упоређивање (по количини, облику, боји, годишњим добима, волим/не волим, 

компарације...). 

Решавање „текућих проблема” у разреду, тј. договори и мини-пројекти. 

„Превођење” исказа у гест и геста у исказ. 

Заједничко прављење илустрованих и писаних (од трећег разреда) материјала (планирање 

различитих активности, извештај/дневник са путовања, рекламни плакат, програм 

приредбе или неке друге манифестације). 

СТРАТЕГИЈЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ И УВЕЖБАВАЊЕ ЈЕЗИЧКИХ ВЕШТИНА  

У ПРВОМ И У ДРУГОМ РАЗРЕДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

Предности наставе страног језика у првом и другом разреду основне школе у вези су са 

специфичностима усвајања језика на раном узрасту. Основна карактеристика раног учења 

није аналитичко учење, већ усвајање језика на сличан начин на који се усваја матерњи 

језик – дете страни језик користи искључиво у комуникацији и у ситуацијама које су 

блиске његовим интересовањима. Вишеструке су предности учења језика у овом узрасту 

(Титоне 1989)1:  

– неурофизиолошке: изузетна пластичност мозга омогућава лакше усвајање фонетских 

елемената, акцента, изговора, интонације, као и синтаксичких образаца;  

– психолошке: код ученика се развија мотивација будући да не осећа страх од грешке 

приликом употребе новог језика, лако прихвата игру и спремније излаже пред групом;  
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– образовне: учење страног језика позитивно утиче на когнитивни развој детета и 

прихватање другог и другачијег.  

Ранији почетак учења страног језика отвара пут за достизање виших нивоа језичке 

компетенције и развијање вишејезичности, који су релевантни за даље школовање и 

професионални живот.  

С обзиром на то да се исходи операционализују преко језичких активности у 

комуникативним ситуацијама, важно је да се оне у настави страних језика перманентно и 

истовремено увежбавају. Само тако ученици могу да стекну језичке компетенције које су у 

складу са задатим циљем. 

Пошто је програм учења страног језика у првом и другом разреду основне школе 

растерећен писања и читања, као и експлицитних објашњења граматичких правила, ово је 

драгоцен период за подстицање и навикавање ученика да у свакодневним ситуацијама у 

учионици и ван ње спонтано примењују научене речи и изразе у одговарајућим 

ситуацијама усмене комуникације (нпр. поздрављање наставника  

––––––––– 

1 Титоне, Р. (1989). Он тхе билингуал персон. Otawa, Цанадиан Society фор Италиан 

Студиес. 

на страном језику у учионици, али и ван ње). Такво спонтано успостављање контакта 

помаже ученицима да се ослободе говорних блокада које могу настати изван услова 

симулираних у учионици, при сусрету са лицима са другог говорног подручја. То ће, 

такође, пружити и бројне прилике ученицима да експериментишу са употребом језика, 

растерећени страха од неуспеха у комуникацији. Због свега тога потребно је инсистирати 

на таквом моделу комуникације од самог почетка, јер уколико се ученици навикну на 

другачији модел, тј. искључиву примену матерњег језика приликом успостављања 

контакта и комуникације са наставником или вршњаком, то ће касније бити много теже 

променити. 

Следећи корак, на којем такође треба инсистирати од самог почетка учења страног језика, 

јесте такозвани „језик учионице”. Сва кратка и једноставна упутства у настави која се 

често понављају треба да буду на страном језику уз обавезну одговарајућу гестикулацију 

(ако нпр. наставник каже слушај, пожељно је да покаже ту активност стављајући руку иза 

уха). Нека упутства наставник у почетку може да изговара паралелно на страном и на 

матерњем језику са тенденцијом да постепено изоставља матерњи језик, пратећи да ли 

ученици препознају њихово значење на страном језику. 

Поред ових спонтаних облика учења потребно је увести и језичке садржаје који нису део 

уобичајене интеракције на часу. За овакве облике учења потребно је користити предмете и 

бића из непосредног окружења, слике из наставних материјала, картице, постере и све 

друге расположиве материјале. За њихово савладавање потребно је инсистирати на 
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заједничким групним комуникативним активностима. На овом узрасту се препоручују и 

активности усмене репродукције и контролисане продукције будући да су у питању 

садржаји који не представљају „језик учионице” и не понављају се сваког часа. На тај 

начин се ученицима омогућава већи број понављања ради лакшег и бржег меморисања и 

стицања поуздања за самостално коришћење језика. У том смислу, пожељне су вежбе 

говорне продукције са малим варијацијама модела у којима се мењају и комбинују 

лексички и граматички садржаји уз постепено усложњавање. Такође се подстиче 

интеракција са другим ученицима, која се може, као благи вид медијације, реализовати 

давањем упутстава на матерњем језику (нпр. питај друга или другарицу како се зове и 

колико година има, шта воли/не воли да једе, итд; одговори на питања друга/другарице), 

или увођењем покрета као невербалног средства комуникације. 

Потребно је оспособити ученике за комуникативне функције наведене у програму за дати 

ниво учења, при чему предложени језички садржаји служе као препорука и могу бити 

замењени сличним садржајима или проширивани у складу са расположивим наставним 

материјалом, као и потребама и интересовањима ученика. 

Важно је да имамо на уму да је, упркос почетном ентузијазму са којим ученици улазе у 

процес учења страног језика у основној школи, њима то ипак још један у низу обавезних 

предмета. Стога се, на овом нивоу, не може очекивати да они сами, спонтано, развију 

интересовање и ентузијазам за учење страног језика. Неопходно је приликом планирања 

активности имати у виду узраст ученика и њихове индивидуалне карактеристике. Неки 

ученици су интровертни, неки екстровертни, уче различитом брзином и на различите 

начине – свим чулима, имају различите потребе и интересовања. Већина ученика на том 

узрасту има проблем са пажњом, концентрацијом и памћењем током 45 минута. Стога је 

упутно да час почне неком кратком игром загревања која би позитивно утицала на 

развијање способности пажње, концентрације и памћења, као и да се активности смењују 

одговарајућим логичним редоследом и да трају од 5 до 15 минута.  

ПРЕЗЕНТОВАЊЕ И УВЕЖБАВАЊЕ САДРЖАЈА 

С обзиром на различите стилове учења, разноврсност активности кључна је реч за 

презентовање нове лексичке грађе. Важно је да уважавамо предзнања ученика, јер нам она 

могу бити добра основа за рад и лакше разумевање теме.  

Визуелна наставна средства (картице, постери, стварни предмети из непосредног 

окружења, како је у општим смерницама већ напоменуто) идеална су за увођење и 

увежбавање вокабулара. Када се ученицима покаже одређени појам – када га виде, важно 

је да неколико пута чују како се реч изговара и да је тек на крају изговоре. Хорско 

понављање корисно је за осећај сигурности ученика јер није јавно експониран, а страх од 

исмевања (који је на том узрасту неретко присутан) сведен је на минимум.  

Пантомима (као врста драмских техника), као и метода потпуног физичког одговора, веома 

су омиљене и ефикасне, не само на овом узрасту већ и касније. Нарочито су погодне за 

ученике кинестетичког стила учења (превођење изговорене речи у покрет и обрнуто). Ове 
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технике су погодне за увођење и увежбавање свих врста речи: именице – делови тела, 

животиње, играчке..; глаголи – устати, сести, подићи, спустити неки предмет…; придеви за 

описивање стања и осећања – срећан, тужан, гладан, жедан… 

Одговарајући контекст (приче у сликама, песме, игре и сл.) битна је претпоставка 

успешног усвајања вокабулара, као и језика уопште. Усвајање лексике биће утолико 

ефикасније уколико се остварује у јасном ситуационом контексту. Примера ради, ако се 

усвајају речи које се односе на свет животиња, могуће је организовати стварни, 

симулирани или виртуелни обилазак зоолошког врта. Треба водити рачуна о томе да су 

ученици, током једног школског часа, у стању да усвоје 5 до 7 нових речи.  

Дијалошки модели (као основа за „имитирање”) веома су ефикасни за развијање говора. У 

недостатку спонтане комуникације међу ученицима наставник може да користи лутке – 

обичне плишане, прављене од чарапа или папира – и тако направи одговарајући дијалошки 

модел. Наставник се може обраћати ученицима са лутком која пита. Ученици ће врло брзо 

и лако моћи да дају одговор, али и да поставе питања. Наравно, потребно је обезбедити 

одговарајући контекст који ће и стидљивијим ученицима омогућити да се охрабре и 

проговоре. 

Пројектне активности повећавају мотивацију, јер пружају избор ученицима да одговорно у 

пару или у групи решавају задатак на свој начин у договору са другима, развијајући и 

јачајући одређене социјалне компетенције. Пројекат је погодан за рад у одељењима 

мешовитог састава, има лични печат, подстиче кооперативни рад и завршава се увек неком 

врстом презентације како резултата, тако и процеса рада. 

Драмске активности омогућавају ученицима да користе језик у одговарајућем контексту и 

тако „оживљавају” његову употребу. Њихов потенцијал огледа се, између осталог, и у томе 

што: 

– ученици не само да уче страни језик на забаван начин, већ кроз интеракцију и различите 

улоге које преузимају сагледавају ствари из различитих углова (што доприноси развоју 

критичког и дивергентног мишљења); 

– ученици сарађују и усвајају језик кроз смислену интеракцију на циљном језику и 

развијају све потребне вештине – когнитивне, комуникативне и социјалне; 

– сви могу да учествују – свако добија улогу коју може да „изнесе” те су зато погодне за 

рад у одељењима мешовитог састава; 

– одговарају свим стиловима учења – визуелни виде, аудитивни чују, кинестетични се 

изражавају кроз покрет; 

– подижу мотивацију и самопоуздање; 

– оријентисане су на ученика – наставник има мање доминантну улогу; 
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– развијају машту и креативност код ученика.  

Пожељно је да се драмске активности попут играња улога, мини скечева, луткарских мини 

представа, импровизација и прича из стварног живота што више користе у настави, не само 

на овом узрасту, већ и касније. 

Читање и писање су необавезне активности у другом разреду. С обзиром на то да се 

латинично писмо уводи у наставу српског језика у другом полугодишту другог разреда, 

иницијално писање и читање може се понудити као опција само за ученике који то желе и 

знају, на елементарном нивоу (читање појединачних речи и једноставних реченица, 

допуњавање речи словом и слично, нипошто самостално писање и диктати). Ова активност 

се не оцењује и на часу има споредну улогу.  

Социокултурну компетенцију, као скуп знања о свету уопште, сличностима и разликама 

између културних и комуникативних модела сопствене говорне заједнице и 

заједнице/заједница чији се језик учи, треба уводити од самог почетка учења страног језика 

на најнижем узрасном нивоу, јер су та знања потребна за компетентну, успешну 

комуникацију у конкретним комуникативним активностима на циљном језику.  

Посебан аспект социокултурне компетенције представља интеркултурна компетенција, 

која подразумева развој свести о другом и другачијем, познавање и разумевање сличности 

и разлика између светова, односно говорних заједница, у којима се ученик креће. 

Интеркултурна компетенција подразумева и развијање толеранције и позитивног става 

према индивидуалним и колективним карактеристикама говорника других језика, 

припадника других култура које се у мањој или већој мери разликују од његове сопствене. 

Дакле, постепеним увођењем социокултурних садржаја на најнижем нивоу (поздрављање, 

певање пригодних празничних песама и сл.) доприноси се развоју интеркултурне 

личности, кроз јачање свести о вредности различитих култура и развијање способности за 

интегрисање интеркултурних искустава у сопствени културни модел понашања и 

веровања. 

Граматички садржаји се на овом узрасном нивоу не обрађују експлицитно. Граматичке 

појаве треба посматрати са функционалног аспекта (примењујући елементе граматике који 

су неопходни за успешно остваривање комуникативне функције). У процесу наставе 

страног језика треба тежити томе да се граматика усваја путем језичких активности 

слушања и говора, према јасно утврђеним циљевима, исходима и стандардима наставе 

страних језика. 

Главни циљ наставе страног језика јесте развијање комуникативне компетенције на 

одређеном језичком нивоу, у складу са статусом језика и годином учења.  
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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. 

РАЗРЕД 
 

 
  први 

ГОДИШЊИ ФОНД  
ЧАСОВА 
 

 
  180 часова 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
-одреди међусобни положај 
предмета и бића у односу на 
тло; 
-упореди предмете и бића 
по величини; 
-уочи и именује 
геометријске облике 
предмета из непосредне 
околине; 
-именује геометријска тела 
и фигуре; 
-групише предмете и бића 
са заједничким својством; 
-сложи/разложи фигуру 
која се састоји од познатих 
облика; 
-разликује:криву,праву, 
изломљену,затворену и 
отворену линију; 
-црта праву линију и дуж 
помоћу лењира; 

 
 
       ГЕОМЕТРИЈА 

Положај,величина и облик  
        предмета 
  
Просторне релације. 
Величина предмета и бића.   
Геометријска тела: 
лопта,коцка,квадар,ваљак, 
пирамида и купа. 
Геометријске фигуре: 
круг,правоугаоник,квадрат и 
троугао. 
 
 
Линије 
 
Права,крива и изломљена линија. 
Затворена и отворена линија . 
Тачка и линија.Дуж.      

-броји унапред и уназад и са 
прескоком; 
-прочита,запише,упореди и 
уреди бројеве прве стотине 
и прикаже их на бројевној 
правој; 
-користи редне бројеве; 
 
 
 

 
          БРОЈЕВИ   
 

Бројање,писањеи 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. 
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-разликује парне и непарне 
бројеве,одреди највећи и 
најмањи број,претходника и 
следбеника; 
-користи појмове:сабирак, 
збир,умањеник,умањилаци 
разлика; 
-сабира и одузима два 
једноцифрена броја не 
записујући поступак; 
-сабира и одузима до 100 
без прелаза преко десетице; 
 

 
 
 

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. 

-растави број на сабирке и 
примени замену места и 
здруживања сабирака ради 
лакшег рачунања; 
-реши текстуални задатак 
са једном операцијом; 
-разликује новчане апоене 
до 100динара и упореди 
њихову вредност; 
-уочи правило и одреди 
следећи члан започетог 
низа; 
-прочита и користи податке 
са једноставнијег стубичног 
и сликовног дијаграма или 
табеле; 
-измери дужину 
задатом,нестандардном 
јединицом мере; 
-преслика тачке и фигуре у 
квадратној мрежи на основу 
задатог упутства. 

 
  МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 
 
 

Мерење дужине нестардандним 
јединицама мере. 

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

 
 
УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 
Ради лакшег планирања наставе даје се оријентациони предлог броја часова по темама 

(укупан број часова за тему, број часова за обраду новог градива + број часова за утврђивање, 

увежбавање и систематизацију градива). Приликом израде оперативних планова наставник 
распоређује укупан број часова предвиђен за поједине теме по типовима часова (обрада новог 
градива, утврђивање и увежбавање, понављање, проверавање и систематизација градива), 
водећи рачуна о циљу предмета и исходима. 

Геометрија (27; 11 + 16) 

Бројеви (146; 57 + 89) 

Mерење и мере (7; 3 + 4) 
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Предложени редослед реализације тема: 

1. Геометрија – Положај, величина и облик предмета; 

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

3. Геометрија – Линије; 

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

5. Mерење и мере; 

6. Бројеви – Природни бројеви до 100, сабирање и одузимање до 100 (без преласка 
десетице). 

Предложена подела тема и редослед реализације нису обавезни за наставнике, већ само 
представљају један од могућих модела. Овакав предлог је дат због тога што је пожељно 
комбиновати алгебарске и геометријске садржаје. 

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

оспособљавају за: решавање разноврсних практичних и теоријских проблема, комуникацију 
математичким језиком, математичко резоновање и доношење закључака и одлука. Сам процес 
учења математике има своје посебности које се огледају у броју година изучавања и недељног 
броја часова предмета и неопходности континуираног стицања и повезивања знања. 

Садржаји програма предмета математике представљају основу за остваривање исхода, јер je 

њима обухваћено све оно што ученик треба да изгради на нивоу знања. 

Наставници у својој свакодневној наставној пракси, треба да се ослањају на исходе, јер они 
указују шта је оно за шта ученици треба да буду оспособљени током учења предмета у једној 
школској години. Остваривањем исхода, ученици усвајају основне математичке концепте, 
овладавају основним математичким процесима и вештинама, оспособљавају се за примену 
математичких знања и вештина и комуникацију математичким језиком. Кроз исходе се омогућава 
остваривање образовних стандарда и међупредметних компетенција као што су комуникација, 

дигитална компетенција, рад са подацима и информацијама, решавање проблема, сарадња и 
компетенција за целоживотно учење. 

При обради нових садржаја треба се ослањати на постојеће искуство и знање ученика, и 
настојати, да ученици самостално изводе закључке. Основна улога наставника је да буде 
организатор наставног процеса, да подстиче, организује и усмерава активност ученика. Ученике 
треба упућивати да користе уџбеник и друге изворе знања, како би усвојена знања била трајнија 
и шира, а ученици оспособљени за примену у решавању разноврсних задатака. 

Приликом планирања наставе, треба имати у виду да, у овом узрасту, различите игролике 
активности у функцији сазнавања и учења могу бити додатна мотивација за усвајање 
математичких садржаја. Игра је основна активност и контекст математичког сазнања у 
предшколском периоду. Поласком у школу код првака не нестаје потреба за игром. Због тога је 
важно да се у првом циклусу, а посебно у првом разреду, деци омогући да развијају математичко 
мишљење у контексту игроликих активности. Поред тога, игролике активности значајно 

доприносе развијању интересовања за математику и позитивног става према математици. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој 
ефикасности наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини 
интересантнијом и функционалнијом. 

ГЕОМЕТРИЈА 

Положај, величина и облик предмета 
Развој опажања простора подразумева уочавање предмета и бића у окружењу и њихових 

међусобних односа. Основу сазнања чини посматрање и класификација облика на основу уочених 
особина. Међусобни односи предмета у простору исказани просторним релацијама изграђују се 
посматрањем различитих предмета у простору, манипулисањем објектима (практична просторна 
оријeнтација), именовањем и мисаоним издвајањем уочених односа. 
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Положај предмета и бића – Ученици упоређују предмете по положају (испред, иза; испод, 
изнад; горе, доле; у, на, ван; између, лево, десно; са исте стране, са супротних страна; усправно, 
водоравно). Просторне релације ученици усвајају у односу на себe, у односу на друга бића и 
предмете (уз ротације тј. окретање) и у односу на тло. Уочавају се и истичу међусобно супротни 

односи: испред–иза, испод–изнад, горе–доле, лево–десно, са исте стране – са супротних страна. 
Игролике активности треба користити у циљу уочавања односа и увежбавања практичне 
оријентације ученика у простору, на мапи и у табели. 

Величина предмета и бића – У делу који се односи на упоређивање предмета према дужини, 
висини и ширини, циљ је да ученици овладају употребом речи којима се изражавају релацијски 
односи између предмета, односно бића: краће – дуже, ниже – више и уже – шире. 
Поређење/процена се врши „одока”’ или упоређивањем реалних предмета (оловка, лењир и 

слично). Важно је указати на повезаност одговарајућих релација (нпр. оловка је дужа од гумице, 
а гумица је краћа од оловке). Поред тога, треба упоређивати и више предмета (нпр. одређивање 
најширег предмета). 

Облик предмета – Почетно геометријско сазнање заснива се на систематском посматрању и 

описивању предмета у окружењу и на сликовном приказу, истицањем њихових својстава, облика, 
симетричности, величине и положаја. Уочавање сличности и разлика омогућава класификацију 

објеката. Ученици пропедевтички упознају геометријска тела и фигуре. На почетку увести облике 
који су ученицима тог узраста најближи и познати из свакодневног живота: облик лопте и коцке, 
затим квадра и ваљка, и на крају пирамиде и купе. Треба користити очигледна наставна 
средства: играчке, предмете који се налазе у учионици и слично (нпр. лопта и коцка за игру, 
гумица, сунђер, креда, фломастер). Уочавањем страна тродимензионалних предмета увести 
облике квадрата, правоугаоника, круга и троугла. Оваквим приступом, ученици прво упознају 
облике који су им блиски и познати, који се налазе у њиховом окружењу и постепено се, као 

делови претходно упознатих облика, уводе нови облици. 

Корисне су практична манипулација (моделовање, сецкање, лепљење, преклапање фигура) и 
активности цртања геометријских фигура коришћењем шаблона (нпр. лењир са геометријским 
облицима) и слободном руком помоћу квадратне или тачкасте мреже. 

Примери активности за остваривање појединих исхода 

1. Описивање положаја објекта у односу на више других објеката у сложенијој реалистичној 

ситуацији на слици или у табели. 

2. Описивање редоследа објеката у датом низу посматраном из различитих позиција, нпр. 
навођење објеката од последњег до првог у низу. 

3. Описивање на мапи (у лавиринту) путање од једне до друге тачке, уцртавање путање на 
мапи (у лавиринту) или прелажење пута од једне до друге позиције према упутству. 

4. Прављење модела геометријске фигуре од сламчица или модела геометријског тела помоћу 
штапића и куглица од пластелина. 

5. Састављање одређене фигуре од задатих делова (танграм). 

6. Допуњавање фигуре делом који недостаје. 

7. Издвајање предмета са одређеним својством из колекције предмета. 

8. Прекривање задате фигуре у равни плочицама квадратног, правоугаоног и троугаоног 
облика (без преклапања и шупљина). 

9. Откривање следећег члана низа састављеног од геометријских облика, уз објашњење како 
се дошло до закључка. 

Линије 
Праве и криве линије треба увести као линије којима су оивичени уведени геометријски 

облици, а затим проширити на појмове отворене и затворене криве линије и изломљене линије. 
Тачку треба увести као пресек две линије, а дуж као део праве линије ограничен са две тачке. За 
обележавање тачака треба користити слова А, Е, О, Т, М и Ј. Ученике треба научити да разликују 
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и цртају криву, праву, изломљену, затворену и отворену линију, уоче унутрашњу и спољашњу 
област ограничену затвореном линијом. 

Као модел за праве и криве линије (отворене и затворене) можемо користити канап или 
конац. Нпр. затезањем канапа добијамо модел праве линије, а спајањем крајева канапа модел 

затворене криве линије. Кад укрстимо два конца или канапа, добијамо тачку. 

Примери активности за остваривање појединих исхода 

1. Моделовање положаја тачке у односу на линију помоћу траке и предмета. И обрнуто, 
цртање слике према реалној ситуацији. 

2. Цртање слике или доцртавање започете слике у квадратној или тачкастој мрежи према 
датом упутству. 

БРОЈЕВИ 

Развој појма броја и бројевног низа је наставак сазнања о бројевима, које је стечено у 
предшколском програму. Изграђивање појма броја обухвата: визуелну представу, визуелну 

кореспонденцију једнакобројних колекција објеката, пребројавање, цифарски запис. Број до кога 
се долази пребројавањем визуализује се на различите начине (скуповно, дијаграмима, бројевним 
сликама, на бројевној правој) чиме се продубљује разумевање структуре броја. На почетку је 
значајна манипулација очигледним средствима (жетонима, штапићима, картицама, прстима). 

Бројеви се упознају у блоковима: до 5 (укључујући 0), прва десетица, друга десетица, прва 
стотина. 

Формирање појма бројевног низа и место броја у бројевном низу развија се кроз активност 
пребројавања објеката и бића (конкретних или сликовних представа), бројања унапред и уназад, 
секвенцијално, у задатим интервалима, визуелизацијом на бројевној правој. 

Пребројавање елемената треба искористити и за постепено упознавање ученика са мерењем 
запремине течности, без увођења стандардних јединица мере. На овом нивоу, ученици треба да 

пресипањем воде преброје колико мањих посуда воде је садржано у већој и обрнуто. Резултате 
пребројавања треба да упишу у табелу, како би се упознали са оваквим начином записивања 
података. 

Сабирање и одузимање везују се за примере који се могу моделовати као пар дисјунктних 
скупова. Када су дати бројеви елемената тих скупова, а тражи се број елемената њихове уније, 
говоримо о задатку сабирања који прати ту схему. Када је дат број елемената уније и једног од 
подскупова, а тражи се број елемената другог од њих, кажемо да је то задатак одузимања који 

прати ту схему. Визуелно представљање сабирања на бројевној правој (добројавање, односно 
одбројавање), бројевним дијаграмима и бројевним сликама подстиче разумевање појмова 
сабирања и одузимања након чега се увежбава сабирање и одузимање у блоковима бројева. 

Разматрају се и случајеви у којима је један од сабирака непознат број. На основу добро 
савладане таблице сабирања и одузимања ученици откривају непознати сабирак, умањилац, а 
затим и примере где је непознат умањеник. Ово је погодан тренутак за решавање задатака са 

теразијама, у којима је циљ успостављање равнотеже тасова. Разматрају се ситуације у којима су 
на тасовима: 1) исти предмети; 2) различити предмети. Нпр. на првој слици је на једном тасу 
куглица, а на другом коцка. На другој слици су на једном тасу две куглице, а на другом ваљак. На 
трећој слици је на једном тасу ваљак, а на другом треба доцртати одговарајући број коцки. 
Оваквим задацима се постепено развија логичко мишљење и идеја решавања једначине, а 

представљају и увод у мерење масе, које се обрађује у наредним разредима. 

Правила замене места сабирака и здруживање сабирака уводе се пре обраде бројева друге 

десетице јер се користе при извођењу сабирања у блоку до 20. За илустрацију правила користе 
се очигледна средства као и визуелни приказ. При обради сабирања и одузимања у блоку бројева 
до 20 упознају се случајеви са и без преласка десетице (11 + 2, 8 + 3, 16 – 4, 12 – 5). 

Један од важних циљева је спонтано запамћивање таблица сабирања и одузимања дo 20, због 
чега треба предвидети довољно времена и различитих активности за увежбавање и стицање 
сигурности рачунања. 
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Сабирање и одузимање до 100 обухвата: сабирање и одузимање десетица, сабирање и 
одузимање десетица и јединица (24 + 5, 29 – 7), сабирање и одузимање двоцифреног броја и 
вишеструке десетице (57 + 30, 57 – 30), као и сабирање и одузимање двоцифрених бројева без 
преласка (32 + 43, 23 + 47, 84 – 31). Поступци се заснивају на већ упознатим поступцима у блоку 

бројева до 20. 

Почевши од блока бројева до 10, ученици се подстичу да правилно користе математички језик 
користећи знаке +, – , =, <, > и термине: сабирак, збир, умањеник, умањилац, разлика, 
претходник, следбеник, паран, непаран, мањи од и већи од. Појам месне вредности цифре 
(десетица и јединица) уводи се приликом обраде бројева друге десетице. 

Математичке садржаје треба повезивати са садржајима и активностима других предмета као и 
животним ситуацијама. Нпр. пребројавање објеката или оријентација у простору са 

предметом свет око нас; увежбавање таблице сабирања или коришћење редних бројева може се 
реализовати и на часовима физичког и здравственог васпитања (нпр. урадити 6+5 чучњева, 
после трећег чучња скочити 2 пута и слично). 

Комбинаторни задаци или задаци одређивања следећег члана низа посебно су подстицајни за 

развој математичко логичког мишљења. Решавање проблемских задатака веома је важан сегмент 
наставе, јер омогућава повезивање и примену математичких знања у реалистичним ситуацијама. 

Моделовање проблема у математички запис, уз коришћење графичког приказа, омогућава 
ученицима да немеханички приступају задацима. 

У оквиру ове теме, ученици треба да упознају и кованице и папирне новчанице (до 100 
динара), што представља почетак оспособљавања за коришћење новца у свакодневном животу. 
Увођење новчаних апоена треба да прати увођење блокова бројева: до 10, до 20 и до 100. Задаци 
са новцем из свакодневног живота помажу да се, поред исхода који се односе на новац, остваре и 
исходи који се односе на природне бројеве. 

Већина исхода ове теме се остварује спирално, јер се исходи који се остваре у оквиру првог 
блока бројева, касније само проширују на остале блокове бројева. 

Примери активности за остваривање појединих исхода 

Почетне активности треба да се односе на пребројавање (бројање унапред, уназад и са 
прескоком), јер полазимо од формирања појма броја, а затим и формирања бројевног низа. 

1. Пребројавање предмета исте врсте и приказивање дијаграмом или табелом (нпр. 
уписивањем „цртица” у табелу, односно бројева када науче запис бројева). 

2. Читање података из једноставнијих стубичних и сликовних дијаграма и табела. 

3. Повезивање редних бројева и просторних прилога, нпр. први одозго, трећи одоздо, други 
слева, први здесна, трећи спреда, други скраја. 

4. Упоређивање и размена новца; рачунање са новцем, приказивање датог новчаног износа 
најмањим могућим бројем кованица/новчаница. 

5. Разлагање броја на могуће сабирке у реалистичним ситуацијама (на пример: У кутији се 

налази 10 плавих и црвених куглица. Колико може бити црвених, а колико плавих куглица у 
кутији? Решење треба записати у табели.) 

6. Одређивање следећег члана у задатом бројевном низу. 

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

У оквиру ове теме, кроз практичне активности треба упознати ученике са концептом мерења, 
без увођења стандардних јединица мере. Ове активности обухватају мерење различитих предмета 
истом јединицом мере (нпр. сламком, спајалицом, корацима) и мерење једног предмета 

коришћењем различитих јединица мере. На овом нивоу, ученици треба да: измере задате дужине 
надовезивањем и пребројавањем јединичних мера, прикажу резултате мерења (табелом или 
дијаграмом) и упореде дужине. 

Када ученици овладају идејом мерења дужине, треба прећи на задатке у којима се повезују 
различити садржаји. Решавају се задаци пресликавања (померања) тачке или фигуре у 
квадратној мрежи, на пример: 1) померање тачака или дужи у одређеном смеру (налево, надесно, 
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нагоре, надоле) за дату дужину (нпр. две дужине квадрата); 2) ротирање фигуре на слици из 
усправног у водоравни положај и обрнуто (без употребе термина ротирање). Оваквим задацима 
се повезују знања о облицима, дужима и мерењу. 

Одређени број часова на крају школске години треба одвојити за систематизацију и 

повезивање градива. На овим часовима треба задавати текстуалне, проблемске задатке, задатке 
са геометријским приказом аритметичких задатака, текстуалне задатке у којима су дати и подаци 
који нису битни за решавање задатка, логички задаци са одричним реченицама. Циљ оваквих 
часова је да се утврди и повеже градиво, да се код ученика развија способност решавања 
проблема и логичко-комбинаторно мишљењ 

 

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. 
 

РАЗРЕД 
 

први 
 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

72 часа 
 

ИСХОДИ 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; 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

Породични дом, школа 
 
 

Групе људи: породица, 
школска заједница, разред, 
одељење, суседи. 

Права и обавезе чланова 
група. 

Правила понашања 
појединаца и групе. 

Празници: породични, 
школски. 
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− 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  

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, безбедно 

место за игру).  

Опасне ситуације по живот, 
здравље и околину, 
превенција и правилно 
понашање (у дому и 

школској средини, 

саобраћају, током 

природних непогода). 

 

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; 

− учествује у извођењу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

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 
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Човек ствара  

 

 

Човек ради и ствара 
(материјали и средства за 
рад, производи људског 
рада). 

Материјали за израду 
предмета (дрво, камен, 

метал, стакло, гума, 
пластика, папир, тканина) и 
њихова својства (тврдо-
меко, провидно-непровидно, 
храпаво- глатко). 
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уложеним трудом. 

   

 
 

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 
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према животној средини 
(штедња воде, одлагање 
отпада на предвиђена места, 

брига о биљкама и 
животињама). 

 
 

 
Основна интенција наставе Света око нас усмерена је на развој интелектуалних, 

психофизичких, когнитивно-конативних и социјално-афективних сфера личности ученика, што се 
одражава у наведеном циљу за крај циклуса и датим предметним исходима. 

Предметни исходи света око нас показују шта су ученици оспособљени да учине, предузму, 
изведу и обаве захваљујући знањима, ставовима и вештинама које су развили током године 

учења овог наставног предмета. Исходи се остварују у спрези садржаја, метода наставе и учења и 
активности ученика некад унутар једне теме, а најчешће кроз више тема. Зато границе међу 
темама проучавања треба схватити условно и флексибилно. Неки исходи су по својој природи 
међупредметни и оствариваће се кроз активности у оквиру више наставних предмета, као на 
пример исход: повезује резултате учења и рада са уложеним трудом. Треба, такође, имати у виду 
да је редослед програмских тема и груписаних садржаја унутар тема урађен искључиво ради 
прегледности препоручених програмских садржаја и не препоручује се као редослед приликом 

креирања годишњих и оперативних планова, већ као помоћ наставнику да их креира. Иста 
препорука се односи и на уџбенике. Није пожељно да структура садржаја уџбеника буде основ за 
планирање наставе. 

Ученике треба оспособљавати да самостално истражују и анализирају природне и друштвене 
појаве и процесе. У зависности од исхода који се жели остварити, учитељ треба да подстакне 

ученике на различите врсте активности које ангажују како поједина чула, тако и више чула 
паралелно. Синхронизација чулних утисака даје целовиту слику објеката, процеса, појава и 

њихову интеграцију у комплексну слику света, а уважава различитости у склоностима ученика 
при упознавању света и процесу учења. Ипак, учење се не завршава на чулним утисцима, већ се 
наставља уопштавањем уоченог кроз описивање, поређење, формулисање закључака итд. У 
наставном процесу се, дакле, полази од несистематизованих искуствених сазнања и иде се ка 
општим, научно заснованим, систематизованим знањима из области природе, друштва и културе. 
Активности ученика потребно је примерити предметним исходима, специфичностима изабраних 

садржаја и узрасту ученика. Постепено треба повећавати ниво захтева и самосталности ученика 
приликом упознавања природних и друштвених појава. 

 

Однос циља, исхода, препоручених програмских садржаја, метода наставе и учења и 
активности ученика 

При остваривању циља и предметних исхода света око нас мора се имати у виду да су 
садржаји, методе наставе и учења и активности ученика неодвојиви у наставном процесу. У 

програму су дефинисани исходи које треба развијати помоћу препоручених садржаја, адекватних 
метода наставе и учења и активности ученика. Концепт наставе засноване на исходима 
подразумева наставу чији превасходни циљ није преношење предметних садржаја, већ развој и 
овладавање знањима као основе на којој се развијају разноврсна умења. У том смислу, програм 
наставе и учења нуди садржински оквир, а учитељ има слободу да уместо њих изабере и неке 
друге садржаје уколико сматра да су ти садржаји примеренији средини у којој ученици живе, 
узрасним и развојним карактеристикама ученика и њиховим интересовањима. Суштина је у томе 

да садржаји буду у функцији остваривања исхода, а не сами себи циљ. Учитељ има значајан 
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простор за слободу избора и повезивање садржаја, метода наставе и учења и активности ученика 
како би водио ученике ка остваривању датог исхода. 

Већина предметних исхода постиже се кроз непосредну истраживачку активност деце и 
ненаметљив подстицај и подршку наставника. Пожељне су активности које омогућују интеракцију 

са физичком и социјалном средином, јер доприносе спознавању света око нас, тако што се 
откривају односи и упознају својства и карактеристике предмета, бића, појава и процеса и стичу 
се социјалне вештине. Најефикасније методе учења јесу оне методе које ученика стављају у 
адекватну активну позицију у процесу развијања знања. Потребно је стварање ситуација учења у 
којима ће доћи до изражаја различите активности ученика које омогућују различите начине 
учења. Значајне активности ученика у оквиру предмета Свет око нас су: 

– Посматрање са усмереном и концентрисаном пажњом ради јасног запажања и уочавања 

света у окружењу (уочавање видних карактеристика); 

– Описивање – вербално или ликовно изражавање спољашњих и унутрашњих запажања; 

– Процењивање – самостално одмеравање; 

– Груписање – уочавање сличности и различитости ради класификовања; 

– Праћење – континуирано посматрање ради запажања промена; 

– Бележење – записивање графичко, симболичко, електронско бележење опажања; 

– Практиковање – у настави, свакодневном животу и спонтаној игри и раду; 

– Експериментисање – намерно модификоване активности, огледи које изводи сам ученик; 

– Истраживање – испитивање својстава и особина, веза и узрочно-последичних односа; 

– Сакупљање – прављење колекција, збирки, албума из природног и друштвеног окружења; 

– Стварање – креативна продукција; 

– Играње – дидактичке, едукативне и спонтане игре; 

– Активности у оквиру мини-пројекта – осмишљавање и реализација. 

Ради прегледности препоручени садржаји су дати у тема 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 

ЦИЉ 
 

 
Циљ учења предмета ликовна култура је да се ученик, 
развијајући стваралачко мишљење и естетичке 
критеријуме кроз практични рад, оспособљава за 
комуникацију и да изграђује позитиван однос према 

култури и уметничком наслеђу свог и других народа. 
 

РАЗРЕД 
 

први 

 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

36 часова 

 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

  

 
ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Простор. Отворени и 

затворени простор, природа 
и простор који је човек 
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И ОКРУЖЕЊЕ 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. 

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,  

жа 

ј облика у простору и у равни; 

– црта на различитим подлогама и форматима папира; 

– користи материјал и прибор у складу са инструкцијама; 

– обликује једноставне фигуре од меког материјала; 

– одабере, самостално, начин спајања најмање два 
материјала; 

– преведе једноставне појмове и информације у ликовни рад; 

– изрази, материјалом и техником по избору, своје замисли, 
доживљаје, утиске, сећања и опажања; 

– преобликује, сам или у сарадњи са другима, употребне 

предмете мењајући им намену; 

– изрази познате појмове мимиком и покретом тела, без звука; 

– повеже одабрану установу културе са њеном наменом; 

– поштује договоре и правила понашања и облачења приликом 
посете установама културе. 

 

 

 

ОДНОСИ У 

ВИДНОМ ПОЉУ 
 

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 – илузија 
величине покретних и 
непокретних објеката у 
односу на удаљеност од 
посматрача. 
Светлост и 
сенка. Природни и 

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

  

 

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... 

 
Читање визуелних 
информација. Илус 

 

  

 
СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

 

Читање визуелних 

информација. Илустрациј
а 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, 
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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. 

 
         УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

ОПШТИ ДЕО 

Програм предмета ликовна култура усмерен је на изградњу компетенција које су ученицима 
неопходне за живот у савременом свету. Програмска концепција није измењена, већ додатно 

подржава креативност наставника. Новине су исходи за крај разреда. Достизањем исхода ученик 

постепено развија компетенције. Улога наставника је да креира свој програм, при чему треба да 
буде фокусиран на исходе, односно да осмисли активности и одабере методе, технике и поступке 
који ће на најефикаснији начин омогућити достизање исхода. 

Од бројних исхода које ученици достижу до краја године одабрани су они које сви ученици 
могу да достигну. Природа предмета је таква да ће се поједини исходи понављати и у другим 
разредима (исто или слично формулисани). Такве исходе наставник тумачи у односу на узраст 
ученика и препоручене, односно одабране садржаје. Предвиђено је да се већина исхода достиже 

постепено и континуирано током целе школске године, кроз разноврсне задатке и активности. 
Изузетак су они исходи који се достижу кроз периодичне активности, као што је одлазак у 
установу културе. 

У трећој колони табеле налазе се препоручени садржаји, нема предлога задатака и 
активности. Поједини садржаји могу да се дефинишу само глаголом, али се формулација не 
односи на активност ученика, већ на програмски садржај (најчешће упућује на процесе или 

поступке које је потребно објаснити). У програму предмета ликовна култура садржаје чине 

кључни појмови и подпојмови, мотивациони садржаји и васпитни садржаји. Кључни појмови су 
неизоставни садржаји, а остале садржаје одређује наставник, бирајући оне који су најпогоднији 
за достизање исхода. 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Структура програма је оквирна, тематске целине постоје искључиво ради прегледности 
(наставник планира структуру). Није пожељно да структура уџбеника буде основ за планирање 

наставе. Највећа вредност уџбеника је у визуелним садржајима и у објашњењу кључних појмова. 
Ученици могу и даље користити постојеће уџбенике, али није пожељно да наставник копира 
структуру уџбеника. Наставне јединице се планирају оквирно, а било би добро да назив упућује 
на тренутак када се кључни појам први пут уводи. По завршетку наставне јединице не завршава 
се учење појма. На пример, ако је назив прве наставне јединице Простор, то не значи да ученици 
треба да уче о простору само током трајања те наставне јединице. 

Приликом планирања часова, односно активности, треба имати у виду следеће напомене. 

Једна добро осмишљена активност обухвата више од једног исхода. На основу једног исхода може 

се осмислити више задатака/активности. Овако дефинисани исходи подржавају различите начине 
планирања. Важно је само избећи релацију један задатак/активност – један исход, јер се не ради 
о исходима који се достижу по завршетку једног задатка/активности. 

Када се планира интегрисана настава, важно је водити рачуна о циљу и специфичностима 
предмета како ученици не би били ускраћени, јер сваки наставни предмет има специфичну 

методику и само примена свих методика омогућава целокупни развој ученика. У настави ликовне 
културе знања, умења и ставови изграђују се на јединствен начин у интеракцији програмских 
елемената (креативност– медијуми – садржаји) и активности наставника и ученика, па се од 
наставника очекује да адекватно подржи развој опажања, стваралачког мишљења и 
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индивидуални потенцијал сваког ученика. У упутству је указано на тачке у интегрисаној настави 
где се методе битно разликују по предметима. 

Програм је пројектован на мањи број часова него што је предвиђено планом наставе и учења 
како би и наставник и ученици имали времена да реализују сопствене креативне идеје. Када је 

реч о ученицима националних мањина који похађају наставу на матерњем језику, овај „вишак” 
часова је предвиђен за упознавање културе и уметничког наслеђа националне мањине, а у 
складу са програмом предмета свет око нас. 

ПРЕПОРУКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 

Ликовна култура и окружење 
У овој целини су груписани васпитни садржаји који се реализују током целе године. Један од 

циљева је да ученици постепено уочавају везу уметности и уметника са свакодневним животом. 

Наставник ће током године, сваки пут када се укаже прилика, упућивати ученике на предмете 
које користе или виђају у свом окружењу (аутомобили, мобилни телефони, школски прибор, 
прибор за јело...), а чији изглед (дизајн) су осмислили уметници. Исто се очекује и у наредним 

разредима, тако да ове садржаје одређује наставник, водећи рачуна да не оптерети ученике 
информацијама. Оно што је примарно је да ученици пореде свој и утисак других, да постепено 
уче да образлажу (својим речима) оно што им се свиђа или не свиђа, да разумеју и поштују 

чињеницу да свако може имати другачији естетски доживљај (који се, с временом, мења). Када је 
реч о уметничким занимањима и продуктима, довољно је ученицима понудити неколико 
једноставних појмова које треба да повежу (на пример, сликар – слика). Уколико постоје 
могућности, наставник током године води ученике у најмање две установе културе (на пример, у 
биоскоп и у позориште) и упућује их на правила понашања и облачења, на разлике у правилима 
понашања и на опажање уређења простора и карактеристичне атмосфере унутар установе. Важно 
је да се ови садржаји уче ненаметљиво и постепено, тако да развијају радозналост, осећај за 

естетичке вредности и интересовање за уметност и културу. 

Када је реч о истраживању визуелних карактеристика најближег окружења и природе, 
часови ликовне културе могу да се интегришу са часовима предмета свет око нас, од којих се 
разликују по томе што нису стриктно везани за завичајни принцип. Ученици имају слободу да у 
ликовном раду изразе оно што им је значајно, а што може бити везано и за неки удаљени 
простор. На пример, свој доживљај током боравка на селу, на мору, на планини... Ученици се 

међусобно упознају када говоре о свом ликовном раду (зашто су одабрали баш ту тему/мотив, шта 

им је било значајно да прикажу...), а то може бити прилика да у радовима вршњака уоче 
визуелне одлике простора који им је непознат. Када се ликовно изражавање повезује са 
вербалним наставник се ослања на упутство за реализацију програма предмета српски језик, 
односно матерњи језик. 

Односи у видном пољу 
Облик је ликовни елемент који гради композицију, а ради се о појму из теорије обликовања 

који се у првом разреду учи искуствено. Све активности које се односе на истраживање својства 
облика (величина, боја, текстура...) и положај облика у простору могу да се реализују на 
интегрисаним часовима предмета ликовна култура, математика и свет око нас. Часови ликовне 
културе треба да се раздвоје од часова математике у тренутку када ученици почну да користе 
лењир. 

Појам кретање (киша, облаци, таласи, птице, инсекти, аутомобил, лифт, људи, кућни 
љубимци...) предложен је као подстицај за активности које ученицима омогућавају да самостално 

граде мрежу појмова. Наставник уобичајено подстиче ученике на размишљање техником 

асоцијација. Појмови које ученици самостално повезују са појмом кретања могу да се запишу на 
табли. На тај начин се долази до већег броја тема/мотива за ликовни рад, а сваки ученик бира 
тему/мотив који га највише мотивише да ствара. Кретање се може повезати са звуком, па је 
пожељно осмислити и часове који су интегрисани са часовима музичке културе и физичког и 
здравственог васпитања. Једна од могућности је игра у школском дворишту у којој ученици 
заузимају различите положаје и опцртавају бачене сенке. Ова игра повезује појмове кретање и 

сенка и може послужити као увод за разговор о извору светлости, о промени изгледа облика и 
бачене сенке облика у току дана. Треба имати у виду да акценат није на развијању научног 
мишљења, већ стваралачког. 
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Ради безбедности у саобраћају пожељно је ученицима указати на чињеницу да удаљени 
објекти делују мањи него што јесу. Ако се аутомобил креће ка нама, што је ближи делује све 
већи. Наставник ове информације илуструје сликом из уџбеника, часописа, као и посматрањем 
објеката у окружењу. Ако је потребно, ученици могу и да покушају да прикажу ближе и даље 

објекте и бића у ликовном раду. 

Обликовање 
Наставник бира ликовне технике које ће се учити у првом разреду. Важно је да буду 

разноврсне, да ученици могу да их користе самостално или уз минималну помоћ и да су 
изводљиве у школи. Наставник објашњава технике у форми кратког упутства пре и у току рада. 
Пошто добију основне (неопходне) информације, ученици самостално истражују изражајне 
могућности ликовних техника док изражавају своје замисли. 

Када је реч о прибору и материјалу, примарне су информације које се односе на безбедност и 
здравље, па тек онда информације о изражајним својствима (које се већим делом уче 
искуствено). Пример. 1. Здравље и безбедност. Цртеж урађен фломастером бледи на светлости 
(може се десити да с временом од њега остане само неколико бледих мрља). Перманентни 

фломастери не бледе, али могу бити отровни (родитељи треба да прочитају ознаке пре куповине). 
2. Изражајна својства. Квалитетни фломастери имају интензивну боју, а у паковању има више 

тонова. Погодни су за цртање стрипова, али не и за сликање (јер се боје не могу мешати, не могу 
се добити многи тонови који постоје у природи и у окружењу...). 

Када обликују разне врсте глина, ученици спонтано комбинују 
поступке додавање и одузимање, што је далеко лакше него обликовање само једним поступком. 
Обликовање само додавањем је предложено како би се подстакао развој ученика, нарочито 
развијање пажње. Наставник може прво да зада ученицима да заједно обликују једну скулптуру 
од глине (резултат није важан). Поступак спајање се примењује код обликовања разноврсним 

материјалом. Од ученика се очекује да размишљају, истражују, да се договарају и размењују 
идеје и искуства како би смислили како да ефикасно споје два или више материјала када 
обликују ликовни рад. Наставник води ове активности и, уколико је потребно, може да наведе 
начине спајања (лепком, везивањем, спајалицама, дечјом хефталицом, чачкалицама...), али 
ученик треба да одабере начин. 

Веома је важно да ученици развијају осећај за линију (да не би продуковали круте, схематске 
цртеже). Постоје бројни начини да се развија осећај за линију, већином су у форми игре и 

наставник може пронаћи на интернету описе часова и задатака (у овом упутству је могуће дати 
само кратку препоруку). Наставник треба да тражи од ученика да цртају комбинујући прибор (на 
пример, оловку и бојицу). Не очекује се да ће ученици по завршетку разреда бити оспособљени 
да свесно користе изражајна својства материјала. Сви ученици су достигли исход ако су у току 
године цртали разноврсним материјалом/прибором. 

У првом разреду ученици углавном спонтано цртају и боје. Наставник ће, на основу процене 

могућности одељења и појединачних ученика, одлучити када и како ће ученике постепено 
уводити у сликање. Један од поступака је да се ученицима зада да „цртају и боје” само помоћу 
четке и боје (не користе оловку). У првом разреду то може да буде задатак који раде само једном 
(или ниједном). Поступак који подстиче размишљање и развија осећај за боје подразумева 
захтеве који су нешто изнад могућности ученика (а који нису нереални ако се уведу на време и 
постепено). На пример, задатак у коме се од ученика тражи да користе само три или само две 
омиљене боје. 

Када је реч о рециклажи, потребно је осмислити активности које су припрема за оно што ће 

се учити у старијим разредима, што не значи да ученици не треба да добију једноставне 
информације. Важно је да знају да могу да преобликују материјал и предмете које желе да баце. 
На пример, амбалажу, поломљене или покварене играчке, остатке тканина... На тај начин се 
штеди, па се и неке књиге и свеске праве од старог (рециклираног) папира. То је довољно 
информација за овај разред. 

Активности као што су цртање, вајање и сликање нису везане само за вежбање ликовних 

техника, већ много већи значај имају комуникација и креативност. Ученици кроз ликовни рад 
саопштавају своје идеје, расположења, размишљања, замишљања, емоције... Наставник планира 
мотивациони разговор који подстиче изражавање. Новина у програму су информације које до 
сада нису плански коришћене као мотивациони садржај, а препоручене су да би се ефикасније 
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омогућило стицање општих компетенција. Такав садржај су уметничка дела, укључујући и она 
која ученици овог узраста не разумеју (на пример, дела Умберта Боћонија, Пабла Пикаса, Пола 
Сезана, Стојана Ћелића, Марка Шагала, Василија Кандинског...). Када се уметничка дела користе 
као мотивациони садржај, важно је одабрати одговарајућу методу/технику да би се подстакао 

развој креативности, а избегло имитирање. На пример, наставник не показује ученицима 
репродукцију уметничког дела, већ само један њен део (остало је прекривено), а на основу 
видљивог дела се не може наслутити како изгледа целина. Од ученика се тражи да „доврше” 
дело, свако како жели. По завршетку рада ученици пореде своја решења, као и своје радове са 
оригиналним делом (наставник показује целу композицију). Важно је пронаћи дело које ученици 
не могу да виде у уџбенику. Поступак прати и одговарајући разговор, ученици треба да схвате да 
циљ задатка није да погађају тачан одговор, већ да креирају оригиналан рад. Ово је само једна 

од бројних могућности, од наставника се очекује да осмисли и друге. И за ученике националних 
мањина, који треба да упознају сопствено уметничко наслеђе, веома је важно да не буду 
оптерећени сувопарним излагањем и захтевом да меморишу податке или анализирају дело. У 
првом циклусу се сва уметничка дела и споменици културе користе као мотивација за 
стваралачки рад, а ученици ће лакше упамтити уметнике и њихова дела, ако се са тим делима 

повежу кроз неку занимљиву активност или задатак. 

Споразумевање 
У овој целини су предложени садржаји који се односе на читање (разумевање) информација, у 

првом реду визуелних, односно слике у најширем значењу (рекламе, илустрације у уџбеницима и 
дечјим часописима, изрази лица...) и различите начине споразумевања. Наставник бира 
активности и садржаје, водећи рачуна о томе да ће се ученици континуирано оспособљавати за 
читање визуелних информација, од првог разреда до краја основне школе. У првом разреду 
ученици треба да стекну свест о томе да се разне (и важне) поруке не преносе само говором и 

реченицом, већ и звуком (на пример, школско звоно), бојом (семафор), сложеним сликама, 
музиком, мимиком, гестом... Сложене приче у сликама (стрип, цртани филм) тумаче се на 
интегрисаним часовима предмета ликовна култура и српски језик, односно матерњи језик. Када је 
реч о графичким знацима (слово, цифра, нота) корисно је задати ученицима да украшавају 
одабрани знак. На тај начин се уводе у калиграфију и појмове које ће ближе упознати у старијим 
разредима. Активности везане за традицију и украшавање смишља наставник, у зависности од 
празника/свечаности. Игра Ледена краљица, као и пантомима су погодан увод у перформанс, који 

ће се радити и у наредним разредима. Није пожељно да се невербално споразумевање замени 
другим активностима (на пример, обликовањем сценографије за школску приредбу или за 
луткарско позориште), зато што су ове активности важне за развој, а помажу да се повучени 
ученици активирају. Невербално изражавање може да се учи на интегрисаним часовима 
предмета ликовна култура и физичко и здравствено васпитање (једна од бројних активности је 
обликовање слова и бројева телом). 

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. 

РАЗРЕД 
 

 
први 

ГОДИШЊИ ФОНД  
ЧАСОВА 
 

 
36 часова 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
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-објасни својим речима утиске 
о слушаном делу,особине 
тона,доживљај прегласне 
музике и њеног утицаја на тело 
и зашто је тишина важна; 
-разликује одабране звукове и 
тонове,певање/свирање; 
хор/један певач/група 
певача;оркестар/један 
свирач/група свирача,боју  
различитих певачких гласова и 
инструмената и музичке 
изражајне елементе; 
-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 ритмууз покрет 
бројалице; 

 
СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 
 

Уметничка музика у цртаним и 
анимираним филмовима. 
Однос звук-лик,музика-радња. 
Композиције које илуструју 
различита осећања. 
Звук и тон (извори). 
Звуци тела (пулс,куцање 
срца,дисање...)Звуци из природе и 
окружења. 
Звучни знак (школско звоно, 
аутомобилска сирена...). 
Тон:боја (различити гласови и 
инстументи),трајање (кратак и 
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 
 

-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; 

 
 
 

Карактер дела и елементи музичке 
изражајности (условљеност). 
Музички бонтон. 
Музика и здравље. 
Носиоци звука (це-де плејер,ем пе 3 
плејер,рачунар...). 
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-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; 

 
 
 
      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 
начини 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. 
 

-учествује у школским 
приредбама и 
манифестацијама; 
-направи дечје ритмичке 
инструменте; 
 

 
МУЗИЧКО 
СТВАРАЛАШТВО 
 

Израда дечјих ритмичких 
инструмената од различитих 
материјала. 
Стварање звукова из непосредне 
околине и природе  спонтаном или 
договореном импровизацијом. 
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-ствара звучне ефекте, 
покрете уз музику,мању 
ритмичку целину помоћу 
различитих извора 
звука,ритмичку пратњу уз 
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. 

 
 
 

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-
изговореном у ритму, 
различитим покретима, 
предметима и дечјим ритмичким 
инструментима. 
Стварање једноставне мелодије на  
краћи текст. 
Бирање познатих музичких 
садржаја,звучних ономатопеја и 
илустрација за стварање звучне 
приче-праћење литерарног текста. 

 

Кључни појмови: тон, покрет, мелодија, ритам и извођење. 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 
Прирoдa сaмe музикe, пa и прeдмeтa музичкa културa укaзуje нa стaлнo прoжимaњe и сaдejствo 

свих oблaсти и тeмaтских jeдиницa кoje су прeдвиђeнe нaстaвним прoгрaмoм. Ниjeднa oблaст сe нe 

мoжe изучaвaти изоловано од друге и бити сама себи циљ, a дa сe истoврeмeнo нe рaзгoвaрa o свим 
другим aспeктимa музикe. Музику од почетка треба повезивати са што више догађаја у животу 
детета. 

Настава је усмерена на остваривање исхода и даје предност искуственом учењу у оквиру којег 
ученици развијају лични однос према музици, а постепена рационализација искуства временом 
постаје теоријски оквир. Искуствено учење у оквиру овог предмета подразумева активно слушање 

музике, лично музичко изражавање ученика кроз извођење музике и музичко стваралаштво. 

Паралелно одвијање различитих музичких активности подстиче фину менталну комбинаторику, 
драгоцену за развијање укупног менталног и психо-моторног потенцијала ученика, као и одличну 
основу за интеграцију са другим предметима. 

Исходи представљају музичке, опажајне и сазнајне активности ученика. Музичке активности су 
говор у ритму, певање, свирање, покрет уз музику, слушање музике и видови стваралаштва. 
Препоручени музички садржаји (бројалице, песме, ритмички аранжмани, композиције за слушање 

музике) остављају простор за избор других садржаја у складу са могућностима ученика и 
инвентивношћу наставника. Да би постигао очекиване исходе васпитно-образовног процеса, 

наставник реализује наставу користећи глас, покрет и музичке инструменте. Корелација између 
предмета може бити полазиште за бројне активности у којима ученици могу бити учесници као 
истраживачи, креатори и извођачи. Код ученика треба развијати дух заједништва кроз рад у групама 
и у одељењу, као и комуникацијске вештине у циљу преношења и размене искустава и знања. 

У оквиру саме организације часа преовлађује активност којом треба да се савлада нови музички 

садржај, али је она увек у комбинацији са другим музичким активностима. Полази се од централне 
теме (нпр. назива песме која се учи, или композицији која се слуша). Процес учења увек полази од 
што квалитетнијег избора музичких примера. Специфичност предмета се огледа у томе да се музичке 
активности одвијају паралелно или једна музичка активност логички води ка другој. На пример, 
извођење бројалице уз покрет води ка свирању на дечјим ритмичким инструментима. Вежбе 



75 

 

правилног држања тела, дисања и говорне артикулације претходе обнављању познатих песама, које 
су опет садржајно и/или музички сличне оној коју ће учити. Уз песму или бројалицу може се свирати 
ритмичка пратња. Слушање музике може се комбиновати са свим другим активностима. 

Најважнији покретач наставе треба да буде принцип мотивације и инклузивности у подстицању 

максималног учешћа у музичком доживљају као и развијању потенцијала за музичко изражавање. 

Настава музичке културе остварује се кроз следеће области: 

– Слушање музике, 

– Извођење музике, 

– Музичко стваралаштво. 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

Слушaњe музикe je aктиван психички прoцeс кojи подразумева eмoциoнaлни дoживљaј, бoгaт 

тeлeсни дoживљaј и мисaoну aктивнoст. Циљ наставног процеса у oблaсти слушaњa музикe је да код 

ученика рaзвије кaпaцит пaжњe и способност активног слушања (са задатком) чиме се рaзвиja и 
музичкa мeмoриja, тe нe трeбa инсистирaти нa пaмћeњу, a пoгoтoвo нe нa прoвeри слушaних дeлa 
Укoликo нaстaвник у вeзи сa слушaним дeлoм, oбeзбeди квaлитeтнo искуствo учeнику учeник ћe сe 
сaм врaтити нa тo дeлo и временом бити у стaњу дa гa прeпoзнa. Зато је од велике важности 
припрема наставника за ову активност у оквиру које ученицима треба да се укаже на релевантне 

изражајне елементе којима је остварен музички израз. 

Кoмпoзициje кoje сe слушajу, свojим трajaњeм и сaдржajeм треба да oдгoвaрajу мoгућнoстимa 
пeрцeпциje учeникa. 

Meтoдички приступ прoцeсу слушaњa музикe трeбa дa будe усмeрeн нa учeничкo oткривaњe, тj. 
прeпoзнaвaњe изрaжajних eлeмeнaтa. Учeници мoгу прeпoзнaти изрaжajнe eлeмeнтe кoje им je 
нaстaвник прeтхoднo прeдстaвиo и oбjaсниo нa нaчин сличaн зaдaтку кojи ћe им пoтoм пoстaвити. 

На пример: 

Наставник одабере одређену краћу музичку целину (нпр. Слон – Сен-Санса), исприча ученицима 
шта је инспирисало композитора да напише музичко дело и поведе кратак разговор о 

карактеристикама ове животиње (величина, тежина, начин кретања и сл.). Након што су заједно 
послушали музички пример, наставник треба да скрене пажњу на композиторов избор одређених 
музичких изражајних елемената у вези са карактеристикама животиње о којима су претходно 
причали (веза између темпа композиције и избора инструмента и слона као животиње; начин на који 
се мелодија креће и утисак о слону...). Важно је да при сваком обраћању пажње на поједини 

изражајни елемент, наставник пусти музички пример и укаже на одређене карактеристике у самом 
музичком току. Такође је потребно у вези са сваким изражајним елементом поставити питање какав 
би карактер музике био уколико би било који од ових изражајних елемената био другачији. 
Наставник може ученицима да (на духовити начин) демонстрира и ову ситуацију, а са циљем да 
увиде колико је битно пажљиво вајање сваког од изражајних елемената за целокупни музички 
карактер и сам музички доживљај. 

Уколико се овакво демонстрационо слушање постави правилно, након неколико месеци, област 
слушања музике може да буде остваривана само путем аналитичког слушања музике, а да се 
наставник враћа и на демонстрационо у случајевима када жели да представи неки нови изражајни 
елемент музике. 

У оквиру аналитичког слушања музике наставник пре пуштања композиције, ученицима задаје 
задатак да прво обрате пажњу на карактер слушаног примера и обавезно им понуди опције 
одговора, од којих је пар нетачно (омеђивање термина), попут: „борбени”, „смирени”, „разиграни” 

карактер. Следећи задатак би био (пре слушања) да им усмери пажњу на везу између темпа и 
описаног карактера дела (опет уз понуђење опције одговора); у наредном слушању ће размишљати 
о избору инструмента, па мелодији итд. 

Ученик треба да има јасно формулисана упутства на шта да усмери пажњу приликом слушања 
како би могао да прати музички ток (попут извођачког састава, темпа, начина на који је мелодија 
извајана, специфичних ритмичких карактеристика, понављање и промена и сл.). Постепено, ови 
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елементи музичког тока постају „константа” у процесу ученичке перцепције/перцепције па 
наставник може да проширује опажајни капацитет код ученика усмеравајући њихову пажњу пре 
слушања на релевантне специфичности музичког дела. 

Овако постављено слушање музике, које подстиче развој музичке пажње, способност праћења 

музичког тока са разумевањем и упознавање са изражајним елементима, који су у служби 
исказивања ’музичке поруке’ или комуникације, од суштинске је важности и за музичко извођење и 
музичко стваралаштво. 

ПРЕПОРУЧЕНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ ЗА СЛУШАЊЕ 

Химне 
Светосавска химна 

Државна химна 

Школска химна 

Народне песме 

Ерско коло 

Васино коло 

Копа цура виноград 

Синоћ кад је пао мрак 

Кад те видим на сокаку – староградска 

Ој Бадњаче, Бадњаче 

Чаробна фрула – Бора Дугић 

Песме за децу 
Како се прелази улица – Бранко Милићевић 

Седмица – Миња Субота 

Ивин воз – Влада и Гиле 

Ал је леп овај свет – Стеван Ст. Мокрањац и Александар Кораћ 

Учимо да бројимо – Бранко Милићевић 

Слон лепотан Дондолан – Драган Лаковић 

Бубамара – Никола Вукомановић 

Заклео се бумбар – Мирко Шоуц 

Страшан лав – С. Барић 

Успорите поред школе – хор Чаролија 

Пажљивко – хор Чаролија 

Другарство – Драган Лаковић 

Све је пошло наопачке – Миодраг Илић-Бели 

Јануарске звезде – Миодраг Илић-Бели 

Успаванка за Аћима – Миодраг Илић-Бели 

Успаванка – Бранко Милићевић 

Најлепша мама на свету – Александар Кораћ 

Пролеће у шуми – дечја песма из Финске 

Кад си срећан – дечја песма 
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Деца су украс света – Миња Субота 

Лептирићу шаренићу – дечја песма 

Ишли смо у Африку – Миња Субота 

Нек свуд љубав сја – дечја песма из Белгије 

Домаћи композитори 
Медведова женидба – Л. Димитријевић 

Смејалица – Дејан Деспић 

У Будиму граду – Стеван Ст. Мокрањац 

Песма о одјеку – Миодраг Илић-Бели 

Страни композитори 
Скерцандо – Карл Орф 

Радецки марш – Јохан Штраус 

Хумореска – Антоњин Дворжак 

Бумбаров лет – Николај Римски-Корсаков 

Карневал животиња (Слон, Кенгури, Кавез за птице, Кокошке и петлови) – Камиј Сен-Санс 

Валцер, оп. 69 бр. 2 – Фредерик Шопен 

Успаванка – Јоханес Брамс 

Крцко Орашчић (Кинески плес, Игра шећерне виле) – Чајковски 

Абецеда – Волфганг А. Моцарт 

Пчелица – Франц Шуберт 

Менует, Ге-дур – Бах 

Док месец сја – Жан Батист Лили 

Звончићи – Џејмс Пјерпонт 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

Сваки аспект извођења музике има непосредан и драгоцен утицај на развој ученика. Извођењем 
музике активира се велики број когнитивних радњи, развија дугорочно памћење, осетљивост за 
друге учеснике у музичком догађају (тзв. тимски рад, толеранција) и фине моторичке радње. 
Посебну пажњу треба усмерити на спонтане покрете као одговор на музику. 

Кроз извођење музике, а у оквиру индивидуалних могућности ученика, подстиче се и развијање 
личног стила изражавања. Циљ наставног процеса у области извођења музике је подстицање 
ученика да се музички изражавају и да истражују начине који су њима својствени. Мерило успеха је 

учешће и мотивисаност ученика. 

Певање 
Главни критеријум за избор песама је квалитет музичког дела као и примереност узрасту 

ученика у односу на тематику, ритам, артикулацију мелодијских скокова и сл. При избору пeсaмa зa 

пeвaњe, нaстaвник увек треба да има у виду и глaсoвнe мoгућнoсти ученика. 

Пре почетка певања потребно је спровести кратке вежбе за распевавање при чему посебно 

треба обратити пажњу на правилно држање тела, правилно дисање и дикцију. 

Рад на песми почиње демонстрацијом. Песма се учи по деловима, а затим спаја у целину. 
Наставник увек треба да инсистира на изражајном извођењу песме. 

Једноставни модели и наменске песме чији се почеци везују за боје служе за стварање звучног 
фонда и представљају основу за поставку музичке писмености (до–зелено, ре–браон, ми–жуто, фа–
плаво и сол–црвено). На овом нивоу моделе треба учити по слуху. 
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У настави музичке културе пожељно је повезивати покрет и певање кроз извођење народних, 
музичких и дидактичких игара. 

Свирање 
Ова активност се реализује на дечјим ритмичким и алтернативним инструментима (тело, 

предмети из окружења, Орфов инструментаријум…). Наставник треба да укаже на повезаност тонске 
боје инструмента са музичким садржајем. На пример: „Ево већ нам трамвај стиже – цин, цин, цин” –
 триангл, „Кестен пада, ток, ток, ток...” – штапићи... 

Примери ритмичке пратње могу бити: 

– извођење пулса (проток основних ритмичких јединица), 

– извођење ритма (који се поклапа са говорним ритмом бројалица и песама па се као такав 
једноставно учи по слуху), 

– груписање удара – различитим покретима и различитим изворима звука се на један начин 
изводи наглашена прва у такту, а лакшим покретом и слабијим извором звука друга, односно остале 
слабије наглашене у такту. На пример, уз бројалицу „Гусен, гусеница” ударом о клупу изводити прву 

јединицу а пљескањем другу, и/или инструментима – бубњићем прву, а штапићима, на пример, 
другу у такту. 

– ономатопеја звучних илустрација – специфична места у тексту песама могу се звучно 

илустровати адекватним инструментом или неким другим предметом („Цин, цин, цин”, „ток, ток, ток”, 
„трас”, „бум”...). 

У извођењу ритмичких аранжмана довољно је одељење поделити у две групе. На овом нивоу не 
треба залазити у објашњавање појмова. 

ПРЕПОРУЧЕНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ ЗА ПЕВАЊЕ 

Химне 
Државна химна 

Светосавска химна 

Школска химна 

Народне песме 
На крај села жута кућа 

Ми идемо преко поља 

Игра коло 

Ја посејах лан 

Јеж 

Ситна је киша падала 

Божић, Божић благи дан 

Дечје песме 
Коњ има чет’ри ноге – Зорислава М. Васиљевић 

Петлић – Емил Главник 

Зец копа репу – Зорислава М. Васиљевић 

Пекарчић – Љ. Шкарица 

Јежева успаванка – Никола Вукомановић 

Саобраћајац – Надежда Хиба 

Рођенданска песма – непознати аутор 

Авантуре малога Ју Ју – Петар Бергамо 
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Ау, што је школа згодна – Миња Субота 

Није лако бубамарцу – Арсен Дедић 

Брате Иво – непознати аутор 

Букварци – Божидар Станчић 

Ускршња песма – Светлана Милић 

Ивин воз – Александар Кораћ 

Звук и тон – Зорислава М. Васиљевић 

Телефонијада – Јован Адамов 

Деда Мразе, не скрећи са стазе – Александар Кораћ 

Први снег – Божидар Станчић 

Пада снежак – Станко Коруновић 

Музичке игре 
Рибар – Владимир Томерлин 

Иде маца поред тебе – Зорислава М. Васиљевић 

Зец и репа – Зорислава М. Васиљевић 

Песма у колу – словачка народна песма 

Берем, берем грожђе 

Васино коло 

Медвед бере јагоде 

Коларићу панићу 

Плива патка преко Саве 

Дуње ранке 

Бројалице 
Мачка 

Ишо меда у дућан 

Лептир и цвет 

Два се петла побише 

Еци пеци пец 

Ен тен тини 

Ко ко ко ко да 

Ластавица 

Бумбари 

Дечак и птица 

Свирање на дечјим инструментима 
Иде мали меца – Д. Марковић 

Пада Снежак – Станиша Коруновић 

Ен тен тини 

Боц, боц иглицама 
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На крај села жута кућа 

Плива патка преко Саве 

Пишем, пишем петнаест 

Магарац и кукавица 

Модели 
Добро јутро, добар дан – Татјана Дробни 

Ресаво, водо ладна 

Ми идемо преко поља 

Фабрика бомбона – Мирјана Живковић 

Сол ми дај 

МУЗИЧКO СТВАРАЛАШТВО 

Дeчje музичкo ствaрaлaштвo прeдстaвљa виши стeпeн aктивирaњa музичких спoсoбнoсти кoje сe 
стичу у свим музичким aктивнoстимa, a рeзултaт су крeaтивнoг oднoсa прeмa музици. Oнo пoдстичe 
музичку фaнтaзиjу, oбликуje ствaрaлaчкo мишљeњe, прoдубљуje интeрeсoвaњa и дoпринoси 
трajниjeм усвajaњу и пaмћeњу музичких рeпрoдуктивних и ствaрaлaчких aктивнoсти и знaњa. 

Наставник треба да подстиче ученике да импровизују и истражују начине на који могу да изразе 
кроз музику сопствену инспирацију. 

Ствaрaлaштвo мoжe бити зaступљeнo крoз: 

– импрoвизaциjу игрe/покрета нa oдрeђeну музику, 

– израду дечјих ритмичких инструмената од различитих материјала, 

– музичке импровизације, 

– музичкa питaњa и oдгoвoрe, 

– кoмпoнoвaњe мeлoдиje нa зaдaти тeкст, 

– илустрацију доживљаја музике, 

– одабир познатог музичког у односу на литерарни садржај. 

МУЗИЧКИ БОНТОН 

Музички бонтон чине правила прихватљивог понашања у различитим ситуацијама у домену 
музичке културе. Наставник треба да искористи сваку прилику у току слушања или извођења, да 
објасни ученицима како треба да се понашају, зашто и шта се од њих очекује. Да би ученици 
трајније прихватили и савладали ова правила када је у питању слушање музике, препоручљиво је да 
их наставник одведе на неки концерт (нпр. музичка школа), где ће им у контакту са живом музиком 

све бити много лакше да разумеју. Нека правила (тишина, аплауз при изласку извођача на бину и 
при завршетку концерта) ученици могу самостално применити а нека (изостанак аплауза између 
ставова музичког дела) могу применити уз помоћ наставника. Код извођења музике, правила понашања се могу најлакше 

објаснити у реализацији групног извођења а нарочито хора (међусобно слушање извођача, музички дијалог, одсуство причања...) 

УТИЦАЈ МУЗИКЕ НА ЗДРАВЉЕ 

Квалитетна настава музичке културе подразумева и потребу да се у савременим условима и 
организацији живота (присуство буке и тенденција њеног повећања) ученицима скрене пажња на 
штетан утицај прегласне музике на здравље, физиолошки и психолошки одговор, односно реакцију 

организма на такву музику и директну рефлексију на квалитет музичког дела које се слуша. 

ПРОЦЕС ВРЕДНОВАЊА 

Наставник треба да мотивише ученика на даљи развој, тако да ученик осети да је кроз процес 
вредновања виђен и подржан, као и да има оријентацију где се налази у процесу развоја у оквиру 
музике и музичког изражавања. Важно је укључити самог ученика у овај процес у смислу дијалога и 
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узајамног разумевања, у вези са тим шта ученик осећа као препреке (вољне и невољне) у свом 
развоју, као и на које начине се, из ученикове перспективе, оне могу пребродити. 

У процесу вредновања резултата учења наставник треба да буде фокусиран на ученичку 
мотивацију и ставове у односу на извођење и стваралаштво, способност концентрације, квалитет 

перцепције/аперцепције и начин размишљања приликом слушања. 

Када је у питању вредновање области Музичкo извођење и ствaрaлaштвo, ученичка постигнућа 
трeбa врeднoвaти у смислу изражајног и ствaрaлaчкoг aнгaжoвaњa учeникa, a нe прeмa квaлитeту 
нaстaлoг дeлa, jeр су и нajскрoмниje музичкe импрoвизaциje, креативно размишљање и стварање, 
пeдaгoшки oпрaвдaнe. 

Узимајући у обзир циљ предмета, неопходно је имати на уму да се оквир вредновања процеса и 
резултата учења одвија највише у ученичком живом контакту са музиком, тј. извођењу и 

стваралаштву, а такође и слушању музике. 

Теоретско знање треба да има своју примену и функцију у ученичком изражавању кроз музику и 
у контакту са музиком. Како процес учења у оквиру сваког часа треба да обухвати све области, 

посматрање ученика у живом контакту са музиком је истовремено показатељ квалитета процеса 
учења, као и идеална сцена за вредновање остварености исхода. Сумативно вредновање треба да 
буде осмишљено кроз задатке и активности које захтевају креативну примену знања. Диктате не 

треба практиковати, ни задавати. 

У смислу активности, постигнућа ученика треба проценити на основу учениковог контакта са 
музиком и то: 

1. допринос ученика за време групног рада, 

2. израда креативних задатака на одређену тему, 

3. рад на пројекту (ученик даје решење за неки проблем и одговара на конкретне потребе), 

4. специфичне вештине. 

5. начин размишљања и ставови 

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. 
 

РАЗРЕД 
 

 
Први 

ГОДИШЊИ ФОНД  
ЧАСОВА 
 

 
 108 часова 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
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-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; 
-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; 

 
ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 
 

-Вежбе за развој снаге. 
-Вежбе за развој 
покретљивости. 
-Вежбе за развој 
издржљивости. 
-Вежбе за развој брзине. 
-Вежбе за развој координације. 

МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ 
 
 

Ходање и трчање 
 
Ходање: 
-у кратким корацима, 
-у дугим корацима, 
-у различитом ритму, 
-ходање са реквизитом, 
-ходање са променом,правца и 
смера. 
Техника трчања: 
-трчање преко препрека, 
-трчање са променом правца и 
смера, 
-брзо трчање 20 м са стартом 
из различитих почетних 
положаја; 
-игре са коришћењем научених 
облика ходања и трчања. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Скакања и прескакања 
 
Поскоци у месту. 
Поскоци у кретању. 
Скакања удаљ. 
Скакања увис. 
Прескакање дуге вијаче. 
Вежбе скакања и прескакања 
упором рукама. 
Игре уз коришћење различитих 
облика скакања и прескакања. 
Бацања и хватања 
 
Бацање лоптице из места у 
даљину и у циљ. 
Бацање лоптице из кретања. 
Бацање лопте увис. 
Вођење лопте. 
Додавање лопте. 
Игре са вођењем,додавањем 
лопте и гађањем у циљ. 
Пузања,вишења,упори и 
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-учествује у одржавању 
простора у коме живи и 
борави; 
-схвати значај коришћења 
воћа у исхрани; 
-правилно се понаша за 
столом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА 
              КУЛТУРА  

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. 
Одељенско 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. 
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Плес и Ритмика 
Ходање и трчање са променом 
ритма,темпа и динамике уз 
пљесак и уз музичку пратњу. 
Галоп напред. 
Дечји поскок. 
Њихање и кружење вијачом 
или траком. 
Суножни скокови кроу вијачу 
са обртањем напред. 
Народно коло по избору. 
 
Полигони 
Комбиновани полигон од 
усвојених вештина (вежби). 
 
Култура вежбања и играња 
 
Основни термини у вежбању. 
Вежбам безбедно. 
Чувам своје и туђе ствари. 
Правила елементарних игара. 
Некад изгубим,а некад 
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. 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 
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Програм предмета физичког и здравственог васпитања састоји се од три предметне области: 
– физичка способност, 

– моторичка вештина, 

– физичка и здравствена култура. 

Програм првог разреда базиран је на континуитету усвојених знања, вештина, ставова и 
вредности из предшколског васпитања и образовања. 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ РАДА 

Организациони облици рада који омогућавају остваривање планираних исхода су редовна 
настава и ваннаставне активности. 

План и програм ваннаставних активности предлаже Одељенско веће првог разреда и саставни 
је део годишњег плана рада школе и школског програма. У оквиру њих постоје следећи облици 

рада: 

– спортско-рекреативне активности,, 

– недеља школског спорта, 

– активности у природи (крос, спортски дан, излети, зимовање, летовање ...), 

– школска такмичења, 

– корективно-педагошки рад. 

Часови физичког и здравственог васпитања 
ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 

На свим часовима као и на другим организационим облицима рада, посебан акценат се 
ставља на: 

– развијање физичких способности које се континуирано реализује у припремном делу часа. 
Део главне фазе користи се за развој основних физичких способности узимајући у обзир утицај 
који наставна тема има на њихов развој. Методе и облици рада бирају се у складу са потребама и 

могућностима ученика и материјално-техничким условима за рад; 

– подстицање ученика на самостално вежбање; 

– учвршћивање правилног држања тела. 

МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ 

Усвајање моторичких вештина, остварује се кроз примену основних и проширених 
програмских садржаја примењујући основне дидактичко-методичке принципе и методе рада 
неопходне за достизање постављених исхода. 

Усвојене моторичке вештине треба да омогуће ученицима њихову примену у свакодневним и 
специфичним животним ситуацијама. 

Ученицима који нису у стању да усвоје неке од садржаја, задају се слична али лакша 
вежбања од предвиђених или предвежбе. 

Уколико ученик не достигне предвиђени исход, оставља се могућност да исти достигне у 

наредном периоду. 

Усаваршавање неких моторичких задатака је континуирани процес без обзира на садржаје 
програма (техника ходања, трчања, примена научене игре итд.). 

У раду са напреднијим ученицима реализују се проширени садржаји. Кроз процес реализације 
програма неопходно је пратити способности ученика за различите физичке активности. 

ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА 
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Ова наставна област реализујe се кроз све организационе облике рада, наставне области и 
теме уз практичан рад. 

Достизањем исхода ове наставне области, ученици стичу знања, вештине, ставове и 
вредности о вежбању (основним појмовима о вежби, како се неко вежбање изводи и чему 

конкретна вежба и вежбање служи), физичком васпитању, спорту и здрављу. 

Основне информације о вежбању и здрављу преносе се непосредно пре, током и након 
вежбања на часу. 

Ова наставна област обухвата: формирање правилног односа према физичком вежбању и 
здрављу; развијање и неговање другарства; препознавање негативних облика понашања у игри и 
др. 

Поред наведеног у овој области потребно је радити на: неговању патриотских вредности 

(народне традиције и мултикултуралности); формирању правилног односа према различитостима, 
чувању личне и школске имовине, неговању друштвених вредности итд. 

Спортско-рекреативне активности 
Реализују се према интересовању ученика. Сачињава се посебан програм при чему се узимају 

у обзир материјални и просторни услови рада, узрасне карактеристике и способности ученика. 

Недеља школског спорта 

Ради развоја и практиковања здравог начина живота, развоја свести о важности сопственог 
здравља и безбедности, о потреби неговања и развоја физичких способности, као и превенције 
насиља, наркоманије, малолетничке делинквенције, школа у оквиру Школског програма 
реализује недељу школског спорта. 

Недеља школског спорта обухвата: 

– физичке активности прилагођене узрасту и могућностима ученика; 

– културне манифестације са циљем промоције физичког вежбања, спорта и здравља 

(ликовне и друге изложбе, фолклор, плес, музичко-спортске радионице...); 

– ђачке радионице (о здрављу, физичком вежбању, спорту и др.). 

План и програм Недеље школског спорта сачињава Одељенско веће првог разреда заједно са 
Стручним већем предметних нставника који реализују наставу физичког и здравственог 
васпитања у другом циклусу, као и другим Стручним већима (ликовне културе, музичке културе, 
историје, информатике...) и стручним сарадницима у школи, водећи рачуна да и ученици, који су 
ослобођени практичног дела наставе физичког и здравственог васпитања, буду укључени у 

организацију ових активности. 
Активности у природи (излет, крос, зимовање, летовање...) 
Из фонда радних дана, предвиђених заједничким планом, школа организује активности у 

природи: 

– излет; 

– крос се организује минимум једном у току школске године; 

– зимовање – организује се за време зимског распуста (физичке активности на снегу); 

– летовање – организује се за време летњег распуста (камповање итд.). 

План и програм ових активности сачиињава Одељенско веће првог разреда у сарадњи са 
Стручним већем предметних нставника који реализују наставу физичког и здравственог 
васпитања у другом циклусу. 

Школска такмичења 
Школа за ученике првог разреда организује и спроводи такмичења из минимум једне 

елементарне игре или полигона у току школске године, као интегрални део процеса физичког и 
здравственог васпитања. План такмичења доноси Одељенско веће првог разреда у сарадњи са 
Стручним већем наставника физичког и здравственог васпитања. 
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Ученици могу да учествују и на такмичењима у систему школских спортских такмичења 
Републике Србије, која су у складу са планом и програмом наставе и учења, као и на 
такмичењима од интереса за локалну заједницу. 

Корективно-педагошки рад 

Ове активности организују се са ученицима који имају: 

– потешкоће у савладавању градива; 

– смањене физичке способности; 

– лоше држање тела; 

– здравствене потешкоће које онемогућавају редовно похађање наставе. 

Рад са ученицима који имају лоше држање тела подразумева: 

– уочавање постуралних поремећаја код ученика; 

– саветовање ученика и родитеља; 

– организовање додатног превентивног вежбања у трајању од једног школског часа недељно; 

– организовање корективног вежбања у сарадњи са одговарајућом здравственом установом. 

Рад са ученицима са здравственим потешкоћама организује се искључиво у сарадњи са 
лекаром специјалистом, који одређује врсту вежби и степен оптерећења, а спроводи их наставник 
физичког и здравственог васпитања уз присуство наставника који реализује разредну наставну у 

одељењу које ученик похађа. 

ОСЛОБАЂАЊЕ УЧЕНИКА ОД НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА 

Ученик може бити ослобођен само од практичног дела програма наставе за одређени период, 
полугодиште или целу школску годину на основу препоруке изабраног лекара. 

Ученик ослобођен практичног дела у обавези је да присуствује часовима. За рад са 
ослобођеним ученицима наставник сачињава посебан програм рада базиран на усвајању 
теоријских и васпитних садржаја у складу са програмом и корелацији са садржајима других 

предмета. 

Ослобођеним ученицима треба пружити могућност да: 

– прате игру и усвајају правила игре, на часу или ваннаставним активностима, 

– направе едукативни постер или цртеж са спортског догађаја, 

– на други начин помажу у настави. 

Пример исхода за ученике ослобођене од практичног дела наставе: 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

– наведе основна правила елементарне игре која се најчешће примењује у настави; 

– примени основна здравствено-хигијенска правила; 

– помогне у организацији ативности предвиђених програмом. 

ПЛАНИРАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

Број часова по наставним темама планира се на основу процене наставника, материјално-
техничких и просторних услова. Наставне теме или поједини садржаји за које не постоје услови 

за реализацију могу бити замењени одговарајућим темама или садржајима програма за које 
постоје одговарајући услови. 

Наставне теме Вежбе на тлу и Вежбе равнотеже остварују се реализацијом основних и 
проширених садржаја. Основни садржаји су они које је неопходно спровести у раду са ученицима 
узимајући у обзир способности ученика, материјално-техничке и просторне услове. Проширени 
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садржаји су они које наставник бира и реализује у раду са ученицима (групама или појединцима), 
који су савладали основне садржаје, узимајући у обзир ниво достигнутости исхода, потребе 
ученика и услове за рад. 

ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 

При планирању вежбања у припремној фази часа, треба узети у обзир утицај наставне теме 
на физичке способности ученика и применити вежбе чији делови биомеханичке структуре 
одговарају основном задатку главне фазе часа и служе за обучавање и увежбавање конкретног 
задатка. Методе вежбања које се примењују у настави су тренажне методе (континуирани, 
понављајући метод), прилагођене узрасним карактеристикама ученика. У раду са ученицима 
примењивати диференциране облике рада, дозирати вежбања у складу са њиховим могућностима 
и примењивати одговарајућу терминологију вежби. Време извођења вежби и број понављања, 

задају се групама ученика или појединцма у складу са њиховим способностима, водећи рачуна о 
постизању што веће радне ефикасности и оптимализацији интензитета рада. 

Препоручени начини рада за развој физичких спосбности ученика. 

1. Развој снаге: 

– без реквизита и са реквизитима, 

– на справама и уз помоћ справа. 

2. Развој покретљивости: 

– без реквизита и са реквизитима, 

– уз коришћење справа, 

3. Развој издржљивости: 

– трчање, 

– елементарне игре, 

– вежбање уз музику, 

– плес. 

4. Развој координације: 

– извођење координационих вежби у различитом ритму и у променљивим условима. 

5. Развој брзине: 

– једноставне и сложене кретне структуре изводити максималним интензитетом из различитих 
почетних положаја, изазване различитим чулним надражајима (старт из различитих положаја 
итд.), 

– штафетне игре, 

– извођење вежби максималном брзином. 

За ученике који из здравствених разлога изводе посебно одабране вежбе, потребно је 
обезбедити посебно место за вежбање. 

МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ 

Ходање и трчање 

Ходање са опружањем колена стајне ноге уз правилно држање тела и са радом руку, кратким 
и дугим корацима, у различитом ритму, уз правилно постављање стопала (користити обележене 
линије на спортским теренима); на прстима, уз узручење са истезањем тела. 

Трчање уз правилно постављање стопала и правилан рад руку, са подизањем колена 
(користити препреке – палице и вијаче поређане на једном делу сале или спољних терена), са 
забацивањем потколенице; брзо трчање са поласком из стајања, лежања, упора чучећег и другим 
начинима поласка. 
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Игре са различитим облицима ходања и трчања. 

Скакања и прескакања 
Поскоци у месту: суножним одскоком и суножним доскоком са опружањем тела, лево–десно, 

напред–назад, у доскок разножно и поново суножно; са вијачом (са међупоскоком и без 

међупоскока); једноножним одскоком и доскоком на једну ногу, са опружањем тела, лево–десно, 
напред–назад. Скок суножним одскоком пруженим телом са окретом за 90° и суножним доскоком. 
Суножни наскок на повишену површину (до висине шведске клупе), на наслагане струњаче или 
горњу површину шведског сандука. Скок удаљ, уз правилан замах рукама, амортизацију и 
завршни положај. 

Поскоци у кретању: после неколико корака, једноножни поскок једном, после неколико 
корака, једноножни поскок другом ногом и наизменично; после неколико корака једноножни 

одскок и меки суножни доскок до почучња („да се не чује”). Поновити исто после неколико 
трчећих корака. Једноножни наскок на повишену површину чеоним и бочним залетом (два оквира 
шведског сандука, ниска греда, коцка) и суножни доскок на меку површину. Скакање преко 
пореданих вијача једноножним и суножним одскоком. Школица, игра „ластиша”. 

Скокови удаљ: повезати залет од неколико трчећих корака са једноножним одскоком са 
обележеног простора (шира површина, или линије) и доскок на меку површину (струњача за скок 

у вис, песак). 

Скокови увис: из залета право једноножним одскоком прескочити вијачу или ластиш, ноге 
погрчити и меко суножно доскочити (у групи од три до четири ученика); прескочити ластиш 
(постављен по ширини) са истовременим поласком два до три ученика. 

Вежбе (скакања и прескакања) упором рукама: боком поред шведске клупе, упор и суножним 
одскоком наскок у упор чучећи, исто, прескочити клупу. 

Прескакање дуге вијаче која се окреће: појединачно из места, са уласком и изласком према 

могућностима ученика. 

Игре уз коришћење различитих облика скакања и прескакања. 

Бацања и хватања 
Бацање лоптице (левом и десном руком) из места и у даљ и у циљ (оквир од шведског 

сандука, обележени циљ на зиду, квадрати од вијача на рукометном голу...). Вежбе поновити у 
ходању и у лаганом трчању. 

Бацање лопте увис и после њеног одбијања од тла, хватање обема рукама: уз цео окрет, 

после пљеска рукама, затварања очију, чучња, седа...; закотрљати лоту по тлу и хватањем је 
подићи обема рукама. 

Вођење лопте у месту и у ходању (левом и десном руком). 

Додавање лопте у паровима, у месту, са груди и изнад главе. 

Игре са вођењем и додавањем лопте и гађањем у циљ. 

Вишења, упори и пењања; 

Пузања по струњачи на различите начине (лицем према тлу, леђима на тлу...) 

Пењање: уз рибстол, уз морнарске лестве, чеоно, наизменичним прехватањем, пењање. 

Провлачење кроз окна шведског сандука, клупе и реквизита (обруч) и др. 

Пењање и спуштање на и са различитих справа. 

Вишења: у вису лежећем опруженим телом, помицање улево и удесно. Помицања у вису 
слободном. Вис активни на свим справама на којима се вис може извести. 

Упор активни на тлу и на свим справама, на којима се упор може извести. 

Вежбе на тлу 
Реализују се кроз обавезне и пропоручене садржаје. 

Основни садржаји 
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Клек, усправ без помоћи руку; клек суножни на струњаче, клек једноножни, усправ; кретање 
у упору чучећем и упору склоњено, лицем и леђима ка тлу; из чучња, малим одразом доскок прво 
на руке, а затим на стопала у упор чучећи („жабљи поскоци”). Клек, узручење, заклон. 

Поваљка на леђима. Став на лопатицама („свећа”), грчењем и обухватом колена поваљка низ 

косу површину. 

Колут напред, из чучња у чучањ, низ косу површину (на рипстолу окачене шведске клупе и 
прекривене струњачама). 

Колут напред, из чучња у чучањ, и из чучња до става усправно и узручења. 

Поваљка на стомаку (лежање на трбуху, обухватити рукама скочне зглобове – поваљка). 

Комбинацијa на тлу од следећих вежби: најмање четири такта вежби обликовања, колут 
напред до става усправно, окрет у успону на обе ноге за 180°, чучањ, став на лопатицама, став 

усправно и два дечја поскока. 

Проширени садржаји 

Колут назад из чучња у чучањ, низ косу површину. 

Одељењско такмичење са задатом комбинацијом вежби. 

Вежбе равнотеже 
Ходање по линији напред са правилним постављањем стопала (гимнастичким кораком), и 

уназад са опруженом упорном ногом, краћим корацима, корацима у успону и са различитим 
положајем руку (о бок, одручење, узручење). 

Ходање по широком делу шведске клупе: напред – одручење; уназад са опружањем упорне 
ноге, узручење; устрану: из става спетног, руке о бок, ходање корацима са привлачењем до 
става спетног и узручења, зибом почучњем, корак устрану – одручити, став спетни, узручити. 

Лагано трчање на предњем делу стопала са правилним држањем тела, рукама о бок или у 
одручењу (шведска клупа и ниска греда). 

Научити комбинацију од вежби: из става спетног на почетку шведске клупе, трчање до 
половине клупе, одручити; став: једна нога иза друге, узручити, одручити; ходање до краја 

клупе, одручити, став: једна нога иза друге узручити; ходање уназад до половине клупе, једна 
нога иза друге, руке о бок; окрет за 90° ходање устрану корацима са привлачењем зибом 
почучњем, одручити; на крају греде став спетни, узручити, саскок, предручити, став спетни, 
приручити, завршити леђима према клупи. Ако школа нема клупу или греду, комбинацију научити 
на тлу, на линији. 

Вежбе са реквизитима 
Вежбе реквизитима користити приликом савладавања следећих садржаја: 

Вежбе обликовања са палицом, обручем, вијачом и другим реквизитима 

Трчања, поскоци и скокови – вијаче, палице и обручи поређани на краћем и дужем 
одстојању: прескакање кратке и дуге вијаче; ритмичке вежбе; коцке: пењање и силажење са 
коцке нагазним кораком и суножним доскоком у чучањ и почучањ; суножни наскок на коцку и 

доскок у чучањ и почучањ; чуњеви и обручи: вијугаво трчање. 

Дизање и ношење: предмета и реквизита (коцка, медицинка...) на различите начине; 

постављање и скупљање предмета и реквизита. 

Елементарне игре са коришћењем палица, вијача, обруча, коцки и чуњева. 

Плес и ритмика 
Ритмичко ходање и трчање са променом ритма, темпа уз пљесак и одговарајућу музичку 

пратњу. Кретања са променом положаја руку, ногу и трупа. Галоп напред и странце. Дечји 

поскок. Сачинити састав од научених елемената уз музичку пратњу. 

Вијача: њихање и кружење вијачом или траком у бочној и чеоној равни; суножни скокови 
кроз вијачу са обртањем напред. Повезати ова два елемента као обавезни састав. 
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Плесови: „Ја посејах лан” и „Дуње ранке”. 

Једно коло по избору. 

Полигони 
Комбиновани полигон са задацима на тлу уз коришћење справа и ревизита (провлачења, 

ношења, котрљања...) 

Комбиновани полигон са елементима пењања (на шведски сандук, рипстол, шведска клупа..) 

Пливање 
Наставну тему Пливање, реализују школе које за то имају услове у школи или објектима ван 

ње. 
Програм наставе и учења пливања садржи: 

– обуку непливача; 

– игре на води. 

Наставу пливања реализује наставник физичког и здравственог васпитања у сарадњи са 
наставником који спроводи разредну наставу том одељењу. 

ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА 

Ова наставна област реализујe се кроз све друге наставне области и теме уз практичан рад и 
састоји се од две наставне теме Култура вежбања и играња и Здравствено васпитање. 

Култура вежбања и играња 
Основни термини у вежбању 
У раду са ученицима постепено уводити терминологију вежби и упознати их са утицајем 

примењених вежби на организам. 

Вежбам безбедно 
Упознати ученика са правилима понашања која важе у просторима за физичко вежбање како 

у школи, тако и ван ње. Истицати неопходност поштовања правила понашања током вежбања. 

Чувам своје и туђе ствари 
Формирање свести о потреби чувања како својих тако и туђих ствари. 

Правила елементарних игара 
Усвајање основних правила елементарних игара које се на часу реализују. Развијање свести о 

потреби поштовања правила игара, као и последицама њиховог непоштовања. 

Некад изгубим, а некада победим 
Неговање такмичарског духа. Прихватање победе и пораза на социјално прихватљив начин 

(без ругања и ниподаштавања противника...). 

Навијам фер 
Подстицати ученике да приликом игре или такмичења поштују своју и противничку екипу и 

награде сваки леп потез и поступак учесника у игри. 

Здравствено васпитање 
Упознај своје тело 

Ученици именују делове тела и схватају њихову улогу. Могућности свог тела ученици 
показују кроз вежбање. Нагласити значај физичке активности и физичког и здравственог 

васпитања као предмета. 

И ја растем 
Проширити ученичка знања о сопственом расту и развоју. Оспособити их да уоче одређене 

промене током досадашњег развоја. 

Видим, чујем, осећам 

Упознавање ученика са одређеним чулима и њиховим улогама, која у великој меру утичу на 
правилно извођење физичких вежби, али и њиховим улогама у свакодневном животу путем којих 
унапређујемо сопствено здравље. 

Моје здравље 
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Развој свести о потреби да се буде здрав и шта значи здравље за човека. Неопходно је да 
уоче разлике између здравог и болесног стања организма. 

Ко све брине о мом здрављу 
Заједнички сагледати ко све и на који начин брине о њиховом здрављу. 

Тражим помоћ 
На основу претходих искустава ученика утврдити у којим околностима, када и од кога треба 

тражити помоћ. 

Лична хигијена 
Формирање свести о значају одржавања личне хигијене. 

Стварање навике да се опрема за физичко вежбање уредно одржава и чува. 

Хигијена простора простора у коме живим 

Подићи свест о томе да о простору у коме живе треба самостално да брину (одржавају чистим 
и уредним) јер на тај начин чувају своје здравље. 

Хигијена простора простора у коме вежбам 
Формирање навике да се хигијена простора у коме ученик вежба уредно одржава и чува 

(сала, свлачионице, игралишта...) 

Животне намирнице и правилна исхрана 

Упознавати ученика са основама правилне исхране. 

Заједно за столом 
Правила понашања за столом током обедовања (постављање стола, правилно држање тела и 

руку током обедовања, правилно жвакање, понашање – гурање, бацање хране итд.). 

Дидактичко-методички елементи 

Основни принципи реализације наставе: 

– јасноћа наставног процеса; 

– оптимално коришћење расположивог простора, справа и реквизита; 

– избор рационалних облика и метода рада; 

– избор вежби усклађен са програмским садржајима и исходима; 

– функционална повезаност делова часа – унутар једног и више узастопних часова одређене 
наставне теме. 

При избору облика рада узимају се у обзир просторни услови, број ученика на часу, 
опремљеност справама и реквизитима и планирана динамика рада. 

Избор дидактичих облика рада треба да буде у функцији ефикасне организације и 
интензификације часа у циљу достизања постављених исхода. 

У настави треба да преовладавају игре и садржаји који захтевају прецизност извођења. Свим 
вежбањима претходе тачна упутства наставника и приказ вежби. Наставник прати рад ученика, 
указује и исправља грешке. 

ПРАЋЕЊЕ, ВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ 

У циљу сагледавања и анализирања ефеката наставе, препоручује се да наставник 
подједнако, континуирано прати и вреднује: 

– стање физичких способности; 

– стање здравља и хигијенских навика; 

– достигнути ниво савладаности моторичких вештина; 

– однос према раду. 
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Оцењивање се врши описно, на три нивоа, на основу достигнутости предвиђених исхода. 

Први ниво 
1. Стање физичких способности 

Ученик има висок степен развијености физичких способности на основу оцене: 

а) координације: 

– у цикличним кретањима и у повезивању једноставних покрета у целину; 

– правилно изводи комплекс од осам вежби обликовања без реквизита; четири вежбе на 
рипстолу; и четири вежбе са палицом; 

– на основу брзине учења: вежби на тлу; трчања преко поређаних препрека у једнаком 
ритму; 

– вођење лопте без прекида (неколико пута); 

– додавање лопте једном или обема рукама и хватање лопте; 

б) гипкости: 

– раменог појаса, кичме и у зглобу кука; 

– покрете трупа, руку и ногу изводи меко у оптималним амплитудама (заклони, претклон, 
заножења, предножења и одножења...); 

в) одржавања равнотеже: 

– на суженим површинама (линијама, шведској клупи, ниској греди или ставовима на једној 
нози) покрете изводе без поремећаја тежишта тела; 

г) експлозивне снаге, брзине и репетитивне снаге: 

– скокове и прескакања изводи са већом висином и даљином; 

– брзо трчи са и без промене правца; 

– вежбе обликовања за снагу изводи са више понављања; 

д) издржљивост: 

– трчи и учествује у игри дуже време без замора. 

2. Стање здравља и хигијенске навике 

Ученик има висок степен развијености хигијенских навика и добар здравствени статус када: 

– нема постуралне поремећаје ни телесне деформитете, има нормално развијен свод стопала, 
уредног је општег изгледа; не показује видљиве знаке умора приликом вежбања; 

– његов телесни развој је у складу са узрастом; 

– има уредну опрему за вежбање и у потпуности усвојене хигијенске навике. 

3. Достигнути ниво савладаности моторичких вештина 

Ученик има висок степен развијености моторичких вештина уколико је успешно савладао 
кретања и захтеве предвиђене основним и проширеним садржајима. 

4. Однос према раду 

Ученик има позитиван активан однос према раду уколико је редован и активан на часовима и 
ако се ангажује у ваннаставним активностима. 

Ученик је у потпуности достигао прeдвиђене исходе за први разред. 

Други ниво 
Ученик има задовољавајући степен: развијености физичких способности, здравствног стања и 

хигијенских навика, савладаности моторичких вештина и однос према раду, ако значајно не 
одступа од критеријума наведених за први ниво. 
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Ученик на овом нивоу достигао је предвиђене исходе уз одређене потешкоће (навести 
најбитније), има позитиван однос према раду ако је редован и активан на свим, или на већини 
часова. 

Трећи ниво 

Ученик делимично или потпуно одступа од критеријума наведених за први и други ниво. 

Не носи редовно и не одржава опрему за вежбање и има недовољно развијене хигијенске 
навике. 

Делимично је достигао, или у потпуности није достигао већину предвиђених исхода (навести 
најбитније), није заинтересован за вежбање и не показује напредак. 

 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

ДИГИТАЛНИ СВЕТ 

ЦИЉ 
 

наставе и учења предмета Дигитални свет 

је развијање дигиталнe компетенције 

ученика ради њиховог оспособљавања за 

безбедну и правилну употребу дигиталних 

уређаја за учење, комуникацију, сарадњу 

и развој алгоритамског начина 

размишљања. 

РАЗРЕД 
 

Први 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

36 часова 

ИСХОДИ- По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМ

А 

САДРЖАЈИ 

препозна дигиталне уређаје из окружења и 

именује неке од њих; 

 

 

 

 

 
ДИГИТАЛНО 

ДРУШТВО 

 

 

 

 

 

 
 

 

Различит изглед 

дигиталних уређаја. 
наведе неке од животних ситуација у којима 

дигитални уређаји олакшавају обављање 

послова; 

Дигитални уређаји у 

различитим 

занимањима. 
упореди начине рада и живота људи пре и 

после појаве дигиталних уређај 

Учење уз помоћ 

дигиталних уџбеника. 
 упореди начине креативног изражавања са 

дигиталним уређајима и без њих; 

Креативно 

изражавање са 

дигиталним уређајима 

и без њих 

 користи дигиталне уџбенике за учење 

(самостално и/или уз помоћ наставника); 

 упореди дигитални и папирни уџбеник 

упореди традиционалне видове комуникације 

са комуникацијом посредством дигиталних 

уређаја; 

Комуникација 

посредством 

дигиталних уређаја. 

Дигитални уређај и 

паметни дигитални 

уређа 
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 Коришћење 

дигиталних уређаја за 

повећање прилика за 

учење и стицање 

искуства ученика у 

области науке, 

културе и уметности 

 
БЕЗБЕДНО 

КОРИШЋЕЊЕ 

ДИГИТАЛНИХ 

УРЕЂАЈА 

 

Дигитални уређај и наше 
здравље (вид, положај 

тела, време пред 
екраном, дигитални 
уређај као отпад). 

  наведе неке од карактеристика „паметног“ 

дигиталног уређаја 

 

 

 

 
 

Подаци о личности и 

њихова заштита при 
комуникацији помоћу 
дигиталних уређаја 

 наведе на који начин дигитални уређаји могу 

да допринесу упознавању културне баштине 

Помоћ у случају контакта 
са непримереним 

дигиталним садржајем 

 наведе основна правила за коришћење 

дигиталних уређаја како не би угрозио 

здравље; 

непознатим, злонамерни
м особама или особама 
које комуницирају на 
неприхватљив начин 

  наведе неке од здравствених ризика везаних 

за прекомерно или неправилно коришћење 

дигиталних уређаја; 

Одговорно руковање 
дигиталним уређајем 
(мере физичке заштите, 
коришћење лозинке) 

доведе у везу начин одлагања електронског 

отпада са загађењем животне средине; 
 

 наброји основне податке о личности;  
 објасни зашто саопштавање података о 

личности представља ризично понашање при 

комуникацији помоћу дигиталних уређаја; 

 

 
 наведе основне препоруке за руковање 

дигиталним уређајем на одговоран начин 
(примена мера физичке заштите) и објасни 
зашто је важно примењивати их 

 

 
АЛГОРИТАМСКИ 

НАЧИН 
РАЗМИШЉАЊA 

 

 

Разлагање проблема на мање 

 целине. 

анализира једноставан познати 

поступак/активност и предлаже кораке за 
његово спровођење; 

 

 

 

Осмишљавање корака 

који воде до решења 
једноставног проблема. 

 протумачи симболе познатог/договореног 
значења и спроведе поступак описан њима; 

 

 

 

Тумачење постојећих и 
креирање алгоритама 
изражених симболима 
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 уочи и исправи грешку у симболима израженом 
упутству (алгоритму), провери ваљаност свог 
решења и по потреби га поправи (самостално 

или сараднички 

 

 

 

Уочавање и исправљање 
грешака у алгоритму. 

доведе у везу алгоритам и понашање 
дигиталног уређаја 

 

 

 

Тумачење понашања 
дигиталног уређаја у 
односу на приказани 
алгоритам. 

Кључни појмови садржаја: дигитални уређаји, интернет, електронски отпад, подаци о 
личности, безбедност, решавање проблема, алгоритам. 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 
Предмет Дигитални свет намењен је развијању дигиталнe компетенције код ученика првог 

разреда основне школе. Програм наставе и учења за први разред оријентисан је на процес учења 
и остваривање исхода. 

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

предмет Дигитални свет. Представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности 
ученика, који су груписани у три наставне теме: Дигитално друштво, Безбедно коришћење 
дигиталних уређаја и Алгоритамски начин размишљања. 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Полазећи од датих исхода и садржаја наставник најпре креира свој годишњи – глобални план 
рада из кога ће касније развијати своје оперативне планове. Дефинисани исходи олакшавају 

наставнику даљу операционализацију исхода на ниво конкретне наставне јединице. При 
планирању треба, такође, имати у виду да се исходи разликују, да се неки лакше и брже могу 
остварити, али је за већину исхода потребно више времена и више различитих активности. 

Наставник је у планирању, припреми и остваривању наставе и учења аутономан. За сваки час 
треба планирати и припремити средства и начине провере остварености пројектованих исхода. 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Наведене исходе могуће је остварити са различитим нивоима расположивости дигиталних 
уређаја намењених за коришћење од стране ученика, укључујући и могућност да само наставник 

располаже дигиталним уређајем. Уколико наставник има на располагању одговарајуће дигиталне 
уређаје (рачунаре, таблете, мобилне телефоне, роботе и друге физичке дигиталне уређаје...), 
ученици треба да их користе на начин који директно доприноси остваривања дефинисаних исхода 
учења. Вероватно је да ученици имају искуства са коришћењем дигиталних уређаја. Од изузетног 
је значаја да та искуства наставник увиди и уважи. Ученици могу бити вешти корисници 

технологије, али то не значи да су и компетентни у овој области. У том смислу, наставник има 
слободу да наставу организује у складу са техничким могућностима, предзнањима и потребама 
својих ученика. 

Током реализације наставе, рад наставника мора бити континуирано усмерен ка смањивању 
дигиталног јаза. Важно је да наставници помогну ученицима да увиде да технологија није свима 
једнако доступна, те да немогућност приступа технологији може да угрози одређене групе или 
појединце у друштву. Отуда је неопходно да наставник, пре него што планира конкретне 

активности учења, уочи постојање ученика који би, због ограниченог приступа технологији, могли 
да буду искључени или у неповољном положају. На пример, ако наставник предвиђа коришћење 
апликације на таблету или мобилном телефону, он мора да буде сигуран да те активности нису 

неповољне за ученике који немају приступ таквој технологији код куће. Обавезивање ученика да 
користе наставне материјала за које им је потребан приступ интернету од куће неправедно је 
према онима који га немају. За такве ученике наставник мора да обезбеди алтернативу – 

могућност приступа школским дигиталним уређајима, пре или после наставе. Значајно је и да 
наставник упозна ученике са стереотипом да је бављењем информатиком и програмирањем поље 
рада резервисано за мушку популацију и да га демантује кроз навођење адекватних примера (Ада 
Лавлејс и сл.). 

Дигитално друштво 
Наставник треба да креира образовну ситуацију у којој ученици могу да увиде да су 

дигитални уређаји свуда око њих – код куће, у школи, дому здравља, продавници, на паркингу, 
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улици. Наставник не сме да инсистира на дефинисању дигиталног уређаја. Он треба да има у 
виду да рачунари данас имају различите појавне облике. Десктоп, лаптоп или таблет јесу 
рачунари, али то је и телефон, као и нека савремена играчка, фрижидер, клима уређај, веш-
машина. Отуда термин рачунар (енгл. computer) није довољан, те користимо термин дигитални 

уређај. 
Ученике треба подстицати да поделе са вршњацима животне ситуације које су их увериле у 

корисност дигиталних уређаја, тј. опишу како родитељи: плаћају рачуне од куће (без чекања у 
реду, у време када им је згодно, чак и ноћу), како проналазе информације које су им потребне 
(радно време продавнице, временску прогнозу, читају новине и сл.), користе навигацију... 

Наставник треба да створи услове за хеуристички разговор постављајући питања: Некада 
није било рачунара. И тада су лекари лечили људе. Сада лекари користе дигитални уређај. 

Зашто? (Повезивањем рачунара, систем здравствене заштите обезбеђује да ажурни подаци о 
здравственом стању пацијента буду доступни не само једном лекару, већ свим лекарима 
укљученим у његово лечење. Не постоји потреба ни за издавањем папирних рецепата за лекове. 
Тиме се смањују трошкови и обезбеђује правовремено издавање лекова пацијентима којима су 

потребни, као и штити животна средина); Како ради касир у продавници? Да ли укуцава цену 
производа? Како је употребом дигиталног уређаја унапређен његов рад? (Скенирајући бар-

кодове, касир ради брже, производи које су купци купили нису више на стању у продавници, 
менаџер продавнице зна шта треба набавити, а шта не); Наставници су подучавали децу и пре 
рачунара. Сада користе дигитални уређај. Зашто? (Некада су наставници уписивали оцене у 
папирни дневник. Сада користе електронски дневник. Коришћењем електронског дневника 
наставник омогућава да родитељи лако могу да прате оцене своје деце, да правовремено виде 
коментаре наставника и васпитно делују.) 

Како би створио услове да ученици упореде начине креативног изражавања у ликовној 

уметности (вајарство) са дигиталним уређајима и без њих, наставник треба да омогући ученицима 
да, на часу, вајају у пластелину популарни лик из цртаћа. Током часа, наставник треба да 
прикаже ученицима видео-запис дигиталног вајања истог јунака, у 3D програму и са ученицима 
извршити поређење вајања и дигиталног вајања. 

Обуку ученика за коришћење дигиталних уџбеника наставник треба да спроводи планирано, 
у више наврата, у ситуацијама када дигитални уџбеник пружа могућности које премашују 
традиционални и доприноси разумевању наставног садржаја различитих предмета, те 

конструкцији и функционализацији знања. На часовима наставник треба да омогући ученицима 
да искажу своје виђење предности и мана дигиталних уџбеника. Ако ученици користе дигиталне 
уџбенике различитих издавача, добро би било да наставник подстакне ученике да упореде 
платформе и укажу на различите добробити сваке од њих. Ученици треба да решавају тестове у 
уџбеницима и играју образовне игре, а све у контексту конструкције конкретних знања и јачања 
дигиталне компетенције. 

Питања попут: Како људи комуницирају? Како дигитални уређаји доприносе брзини и лакоћи 
комуникације? Како данас комуницирамо са особама које су физички удаљене, живе у различитим 
деловима света? Да ли је могуће комуницирати коришћењем сваког дигиталног уређаја? Који су 
предуслови за комуникацију помоћу дигиталних уређаја? Који дигитални уређаји су „паметниˮ и 

има ли, уопште простора да, у овом контексту, говоримо о памети? наставник треба да постави 
ученицима и омогући им да поделе своја искуства када су у питању видови комуникације са 

дигиталним уређајима и без њих. У овом контексту, наставник треба да искористи прилику да са 
ученицима разговара и о интернету, без инсистирања на дефинисању појма. (Комуникација лицем 
у лице, разговор посредством фиксне телефоније неки су од традиционалних начина 

комуникације. Мобилни телефон је дигитални уређај помоћу кога можемо увек да комуницирамо 
(ако имамо домет и платили смо рачун). Да ли је то случај и са таблетом? За комуникацију помоћу 
таблета неопходан нам је приступ интернету и одговарајући програми. Наставник треба да упозна 
ученике са могућностима комуникације на релацији човек - дигитални уређај (паметни фрижидер, 

машина за прање веша, клима-уређај).) 
Ако могућности локалне средине дозвољавају, наставник треба да одведе ученике у музеј, у 

осмишљену туру која им пружа прилику за уметнички доживљај и учење. У учионици, наставник 
треба да демонстрира ученицима виртуелну посету неком од најзначајнијих светских 
музеја/галерија и подстакне их на размишљање о условима који су били потребни да би се 
приказана установа културе посетила. Оно што ученици треба да схвате јесте да дигиталне 
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уређаје можемо и треба да користимо како би повећали (створили нове) прилике за учење и 
искуства из области науке, културе и уметности. Посебно је значајно да наставник, пре 
екскурзије или наставе у природи, употреби неку од постојећих веб-презентација 
(http://viminacium.org.rs/izlozbe/viminacium-virtual-tour/) или апликација и, виртуелно, упозна 

ученике са местима и културним добрима (музејима, манастирима, споменицима) које ће 
посетити. На тај начин, наставник пружа ученицима прилику да упореде доживљај поднебља и 
културне баштине посредством дигиталног уређаја и уживо. О доживљају ученика треба 
продискутовати након повратка у школу. (Дигитални уређаји и интернет омогућавају приступ 
најзначајнијим достигнућима културе и науке без изласка из учионице. Њиховим коришћењем, 
повећава се доступност светске културне баштине. Нације производе бројне дигиталне производе 
да би промовисале сопствену културу и показале своја достигнућа. Да ли и ми треба о томе да 

мислимо и на томе да радимо и, да бисмо исто постигли, која знања треба да имамо, завршна су 
питања за ученике.) 

Препоручени број часова је 18. 

Безбедно коришћење дигиталних уређаја 

Наставник треба да иницира хеуристички разговор – какав је начин живота савременог 
човека? Колико се крећемо, каквим се активностима бавимо? Указати на чињеницу да се број 

занимања у којима је дигитални уређај доминантно средство за рад непрестано увећава и да 
отуда потиче потреба да негујемо здраве навике када је употреба дигиталних уређаја у питању. 
Нагласити да проблеми који настају са видом и коштано-мишићним системом не настају од 
употребе технологије, већ од неправилног положаја тела, претежног седења, дужег гледања без 
промене фокуса. Своју тврдњу треба да подупре нпр. приказивањем видео-записа 
http://bit.ly/KibernetskiPoremecaj. 

Наставник треба да демонстрира и, заједно са ученицима примени начине коришћења 

дигиталних уређаја на безбедан начин по здравље. Добро би било и да заједно излистају неке од 
здравствених ризика, разговарају о дужини утрошеног времена испред екрана, направе 
одговарајући постер и окаче га у учионици. 

Правилно одлагање електронског отпада важно је питање за очување здраве животне 
средине. Наставник може од ученика да тражи да разговарају са родитељима и пронађу 
електронски отпад који поседују у кући и, уколико постоје услови, организује акцију прикупљања 

тог отпада. Алтернатива је да наставници разредне наставе исте школе организују заједничку 

акцију прикупљања електронског отпада и, као госта-експерта, позову стручњака из агенције за 
уклањање и складиштење ове врсте отпада да одржи адекватно предавање ученицима. (У случају 
да у локалној средини не постоје услови за организацију оваквог догађаја, наставници би требало 
да се повежу са школама у којима се такве акције спроводе и, са својим ученицима. Уколико ни 
то није могуће реализовати, ученицима би требало приказати видео-снимак предавања 
стручњака.) 

Указати на чињеницу да нису све особе које користе интернет добронамерне. Постоје људи 
који могу да угрозе имовину, па и живот других корисника интернета. У том смислу, треба 
приказати одабране видео-записе који адекватно третирају неке од најчешћих појава из спектра 
догађаја који настају откривањем података о личности (име и презиме, адреса становања, број 
телефона, фотографија, идентитет на интернету). 

Крађа: http://bit.ly/Opljackani 

Лажни идентитет: http://bit.ly/LazniIdentitet 

Од изузетног значаја је да ученици схвате који подаци спадају у податке о личности, као и на 
које начине их људи најчешће чине доступним на интернету. Више информација о безбедном 
коришћењу интернета код деце узраста 4-8 година (стручне текстове, цртане филмове за децу, 
итд.) наставник може да пронађе на: https://digitalni-vodic.ucpd.rs/zastita-licnih-podataka-i-
privatnosti-na-internetu/. 

Посебну пажњу треба посветити чињеници да људи своје личне податке чине доступним 
добровољно (најчешће из незнања или наивности). Наставник треба да покрене дискусију о 

непримереној комуникацији (говор мржње, вређање, омаловажавање), као и о ризичној 
комуникацији (контакт са непознатим особама) у реалном животу. Затим, треба да помогне 
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ученицима да формирају вредносне ставове који се подједнако односе на комуникацију у онлајн и 
офлајн свету. Такође, наставник треба да подстакне ученике да наведу ситуације у којима су се 
срели са различитим врстама непримереног садржаја у реалном животу и нагласи да је слична 
ситуација у онлајн свету. Неопходно је да, током разговора са ученицима, непрестано наглашава 

да они не треба да се осећају беспомоћно ако се нађу у сличним ситуацијама, већ да постоје 
особе и институције којима треба правовремено да се обрате и од којих ће добити адекватну 
заштиту: 

1. родитељ/други законски заступник 

2. наставник, педагог, психолог, директор 

3. https://pametnoibezbedno.gov.rs/ 

Телефон: 19833 

Форма: https://pametnoibezbedno.gov.rs/prijava-nelegalnog-sadrzaja/ 
Користан извор: 

https://www.commonsense.org/education/digital-citizenship/lesson/putting-a-stop-to-online-
meanness 

Дигитални уређаји захтевају пажљиво руковање и одговарајућу заштиту од неовлашћеног 
приступа. Ученике треба упознати са неколико важних принципа физичке заштите дигиталног 

уређаја (не доводити уређај у контакт са течностима, посебно слатким пићима, штитити га од 
прашине, излагања прекомерној топлоти, било због вишесатне употребе или остављања на сунцу 
или пећи и сл.). Поред физичке заштите, дигитални уређај треба обезбедити од неовлашћеног 
приступа. 

Препоручени број часова је 8. 

Алгоритамски начин размишљања 
Знања ученика и садржаје осталих обавезних предмета и изборних програма требало би 

искористити како би се пред њих поставио адекватан задатак – поступак који треба да 
анализирају и предложе кораке за његово спровођење (колут унапред, писање слова, низ 
сличица од којих треба сачинити причу, низ сличица међу којима има сувишних...). Наставник 

треба да уведе термин алгоритам и да га ученицима протумачи као упутство за решавање неког 
проблема или извођење неког поступка. Свако инсистирање на дефиницијама није прихватљиво. 

Ученике треба ставити у ситуацију да добију упутство прво за делимично познате и њима 
смислене задатке и поступе у складу са њим. Потребно је да наставник осмисли симболе које 

ученици треба да дешифрују и изврше предвиђени поступак. У другој фази, наставник треба 
ученицима да обезбеди упутство које им омогућава да изврше потпуно непознати задатак. Након 
успешне реализације задатка, наставник треба да им укаже да су били у ситуацији у којој се 
сваки дигитални уређај налази – извршава наредбе (упутства), не знајући са којим циљем, али 
ипак савршено тачно и на корист својим корисницима. 

Тестирање ваљаности алгоритма, исправљање грешака, осмишљавање и тестирање 

унапређеног решења драгоцени су тренуци учења. (Само ученик који је свестан чињенице да пут 
до успеха може бити вијугав има добре изгледе да постане успешан.) У том смислу, наставник 
често треба да поставља ученике у ситуације да разматрају унапред креиране алгоритме 
(упутства) за решавање одређених задатака, да у више наврата откривају грешке и исправљају 
их, све док не дођу не само до најбољег, већ и до најефикаснијег решења. 

Како би ученици јасно повезали алгоритам са понашањем дигиталног уређаја, наставник 
треба да им прикаже једноставан алгоритам (на табли), а затим и да им демонстрира како се 

дигитални уређај понаша у складу са тим алгоритмом. У циљу досезања предвиђеног исхода, 
најбоље је да наставник користи унапред програмираног робота или други физички дигитални 
уређај (попут микроконтролера) и демонстрира ученицима његово понашање. Уколико наставник 
располаже роботима или, за узраст ученика одговарајућим физичким дигиталним уређајима, 
препоручено је да и ученици искусе управљање њиховим понашањем, у складу са симболима 
исказаним алгоритмом. Ако су ученицима на располагању рачунари, рад у програму на адреси 
https://scratch.mit.edu/projects/19685257/ може да допринесе досезању дефинисаног исхода. 

Препоручени број часова је 10. 
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III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

У настави оријентисаној на процес учења и достизање исхода учења вреднују се процес и 
продукти учења. Устаљене методе процене постигнућа ученика, које наставници примењују у 
другим обавезним предметима и изборним програмима, могуће је примењивати и у настави овог 

предмета. Ипак, изазови попут чињенице да процена постигнућа заснована само на резултатима 
практичних задатака које ученици раде није довољан показатељ онога што они знају и умеју, или 
да је, при сарадничком раду, врло тешко идентификовати допринос сваког појединца, доводи до 
потребе за издвајањем неколико техника које се посебно препоручују за примену у оквиру 
предмета Дигитални свет (превасходно зато што у највећој мери корелирају са његовом 
природом): 

– самопроцена: програм наставе и учења очекује да ученици објасне нпр. начин 

функционисања једноставних алгоритама (укључујући и оне које су сами креирали), тестирају их, 
а затим откривају и исправљају грешке у њима. Неговање праксе исказивања рефлексивних 
коментара током представљања онога што су урадили прилика је за развој самоувида и 
саморегулације у учењу и основа за процену властитог постигнућа ученика; 

– вршњачка процена: ова врста процене постигнућа ученика природно се надовезује на 
процес самопроцене – ученици раде у пару или групи на истом задатку и имају могућност да, 

делећи одговорност, стварају и исправљају решења, те пружају конструктивне повратне 
информације. (Ова метода широко је распрострањена у ИТ индустрији од стране професионалних 
програмера (програмирање у пару) и лако ју је превести у учионицу.); 

– отворена питања: знање ученика о концептима који су обухваћени програмом неће увек 
бити лако уочљиво. Постављање отворених питања један је од начина на који наставник може да 
процени постигнућа својих ученика, али и да допринесе продубљивању њиховог разумевања 
конкретног концепта. Питања која почињу са „Зашто” или „Како” посебно су корисна: Зашто није 

добро да чашу са слатким пићем држиш поред дигиталног уређаја? Како ради твој алгоритам? 
Зашто је потребно да водиш рачуна о дужини времена које проводиш у раду са дигиталним 
уређајем? итд.; 

– Већ знам – Желим да научим – Научио/ла сам: коришћење рубрика за идентификацију 
онога што већ знају, шта желе да науче и, накнадно, онога што су научили, корисна је техника 
коју ученици могу да користе за подршку самосталном учењу, а наставник за процену њихових 
постигнућа. 

Примењујући предложене методе процене постигнућа ученика наставник креира и 
конзистентно гради персонализовано и подстицајно образовно окружење. Он прати постигнућа 
ученика из улоге активног посматрача и ментора. Избегнута је формална ситуација процењивања 
(наставник не прозива и не пропитује ученике), чиме је ниво стреса ученика битно смањен 
(потенцијално и елиминисан). Јачање самопоуздања ученика и саморегулације у учењу посебна 
је добробит која произилази из наведеног. 
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Назив предмета СРПСКИ ЈЕЗИК 

Циљ 

Циљ наставе и учења Српског језика јесте да ученици овладају основним 

законитостима српског књижевног језика ради правилног усменог и писаног 

изражавања, негујући свест о значају улоге језика у очувању националног 

идентитета; да се оспособе за тумачење одабраних књижевних и других уметничких 

дела из српске и светске баштине, ради неговања традиције и културе српског 

народа и развијања интеркултуралности. 

Разред други 

Годишњи фонд часова 180 часова 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
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– разликује књижевне 

врсте: песму, причу, 

басну, бајку, драмски 

текст; 

– одреди главни догађај, 

време и место дешавања у 

прочитаном тексту; 

– одреди редослед 

догађаја у тексту; 

– уочи главне и споредне 

ликове и разликује 

њихове позитивне и 

негативне особине; 

– разликује стих и строфу; 

– уочи стихове који се 

римују; 

– објасни значење 

пословице и поуке коју 

уочава у басни; 

– наведе једноставне 

примере поређења из 

текстова и свакодневног 

живота; 

– чита текст поштујући 

интонацију 

реченице/стиха; 

– изражајно рецитује 

песму; 

– изводи драмске 

текстове; 

– износи своје мишљење о 

тексту; 

– разликује глас и слог и 

препозна самогласнике и 

сугласнике; 

– разликује врсте речи у 

типичним случајевима; 

– одређује основне 

граматичке категорије 

именица и глагола; 

– разликује реченице по 

облику и значењу; 

– поштује и примењује 

основна правописна 

КЊИЖЕВНОСТ 

ШКОЛСКА ЛЕКТИРА 

Поезија 
Народна песма: Да вам певам што истина није/Мишја моба 

Народна песма: Мајка Јова у ружи родила/Санак иде низ улицу 

Јован Јовановић Змај: Пролећница/Хвала 

Војислав Илић: Први снег 

Бранко Ћопић: Огласи „Шумских новина“ (одломци), Болесник 

на три спрата 

Душан Радовић: Лепо је све што је мало, Мама 

Драган Лукић: Школа, Равнотежа 

Мирослав Антић: Тајна 

Душко Трифуновић: Два јарца 

Григор Витез: Дохвати ми, тата, мјесец 

Александар Сергејевич Пушкин: Бајка о рибару и 

рибици (читање у наставцима) 

Проза 
Народна прича: Свети Сава, отац и син/Свети Сава и отац и 

мати са малим дететом 

Народна прича: Седам прутова 

Народна басна: Бик и зец/Коњ и магарац 

Доситеј Обрадовић: Пас и његова сенка/Коњ и магаре 

Десанка Максимовић: Бајка о лабуду 

Гроздана Олујић: Шаренорепа 

Градимир Стојковић: Деда Милоје 

Мирјана Стефановић: Златне рибице не праве штету 

Ђани Родари: Кад дедица не зна да прича приче 

Су Ју Ђин: Свитац тражи пријатеља 

Феликс Салтен: Бамби (одломак по избору) 

Драмски текстови 
Александар Поповић: Два писма 

Ана Миловановић: Слатка математика 

Гвидо Тартаља: Оцене 

Тоде Николетић: Шума живот значи 

Популарни и информативни текстови 
Избор из илустрованих енциклопедија и часописа за децу о 

значајним личностима српског језика, књижевности и културе 

(Доситеј Обрадовић (баснописац), Никола Тесла (приче из 

детињства), знаменита завичајна личност и др.) 

ДОМАЋА ЛЕКТИРА 
1. Избор из кратких народних умотворина (загонетке, 

пословице, брзалице, питалице, разбрајалице) 

2. Ханс Кристијан Андерсен: Принцеза на зрну грашка, Царево 

ново одело, Девојчица са шибицама 

3. Десанка Максимовић: Ако је веровати мојој баки, Прстен на 

морском дну, Бајка о трешњи, Сликарка зима, Како су пужу 

украли кућу, Три патуљка, Чика-Мраз, Божић-батини 

цртежи, Траве говоре бакиним гласом, Орашчићи-

палчићи, Кћи вилиног коњица (три бајке по избору ученика) 

4. Љубивоје Ршумовић, избор из збирке песама Ма шта ми 

рече (Једног дана, Др, Десет љутих гусара, Ишли смо у 

Африку, Ако желиш мишице, Уторак вече ма шта ми 

рече, Има један, Телефонијада, Дете, Вуче вуче бубо лења, Вук 

и овца) 
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правила; 

– влада основном 

техником читања и 

писања латиничког 

текста; 

– пронађе експлицитно 

исказане информације у 

једноставном тексту 

(линеарном и 

нелинеарном); 

– користи различите 

облике усменог и 

писменог изражавања: 

препричавање, причање, 

описивање; 

– правилно састави дужу 

и потпуну реченицу и 

споји више реченица у 

краћу целину; 

– учествује у разговору и 

пажљиво слуша 

саговорника; 

– разликује основне 

делове текста (наслов, 

пасус, име аутора, 

садржај); 

– изражајно чита 

ћирилички текст. 

5. Драгомир Ђорђевић, избор песама (Кад сам био мали, Бабе 

су нам сјајне, Рецепт за деду, Све су мајке, Ја сам био срећно 

дете, Једном давно ко зна када, Првоаприлска песма, Ми 

имамо машту, Тајанствена песма, Бити пекар то је 

сјајно, Успон једног лава, Стонога, Вештице су само трик) 

6. Избор из кратких прича за децу: Бранко Стевановић, Прича 

из ормана, Весна Видојевић Гајевић, Бркљача, Дејан 

Алексић, Једном је један дечко зевнуо. 

Књижевни појмови: 
− стих, строфа, рима; 

− народна успаванка; 

− басна; 

− бајка; 

− тема, место и време збивања, редослед догађаја; 

− главни и споредни лик (изглед, основне особине и поступци); 

− лица у драмском тексту за децу. 

 

ЈЕЗИК 

Граматика, 

правопис и 

ортоепија 

Глас и слог; самогласници и сугласници. 

Врсте речи: именице (властите и заједничке); род и број 

именица; глаголи; глаголска времена: прошло, садашње, 

будуће време; потврдни и одрични глаголски облици; придеви 

(описни); бројеви (основни и редни). 

Реченице: обавештајне, упитне, заповедне и узвичне. 

Потврдне и одричне реченице. 

Велико слово: писање назива држава, градова и села 

(једночланих и вишечланих) и једночланих географских 

назива. 

Спојено и одвојено писање речи: писање речце ли и речце не уз 

глаголе. 

Интерпункција: тачка (на крају реченице и иза редног броја); 

две тачке и запета у набрајању; писање датума арапским и 

римским цифрама. 

Писање скраћеница: (мерне јединице и опште скраћенице ОШ, 

бр., итд., стр. и нпр.). 
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ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Друго писмо (латиница): штампана и писана слова. 

Разумевање прочитаног кроз одговоре на питања. 

План за препричавање кратких текстова (лирских, епских, 

драмских) састављен од уопштених питања. 

План описивања на основу непосредног посматрања. 

Правописне вежбе: преписивање, диктат и самостално писање. 

Језичке вежбе: загонетке, ребуси, укрштене речи, осмосмерке, 

асоцијације, састављање реченица, проширивање задатих 

реченица. 

Лексичко-семантичке вежбе: допуњавање реченица, опис бића 

и предмета. 

Сценско приказивање драмског/драматизованог текста. 

 

Кључни појмови садржаја: књижевност, језик, језичка култура, усвајање другог писма (латинице). 

 

 

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

КЊИЖЕВНОСТ 

У настави књижевности најважније је код ученика развијати љубав према читању, градити 
осећај за лепо и вредно, васпитавати укус. Читање тражи време, истрајност и посвећеност, а 
неговање ових карактеристика представља основ за сва даља учења. Кроз читање 
књижевноуметничких текстова и у разговору о њима на часу гради се критичко мишљење, јер 

ученици треба да имају суд о поступцима и особинама ликова, као и о различитим догађајима у 

тексту. Посебно је важно што књижевност код деце интензивно развија емпатију, тиме што од 
читалаца тражи да се ставе на место другога и да разумеју најразличитије особине и поступке 
ликова. Настава књижевности јача национални и културни идентитет ученика, кроз упознавање 
своје књижевности и културе, као и књижевности и културе других народа. 

Школска лектира је разврстана по књижевним родовима – поезија, проза, драмски текстови 
за децу и обогаћена избором научнопопуларних и информативних текстова. Обавезни део 
школске лектире састоји се, углавном, од дела која припадају основном националном корпусу, 
али је обогаћен и делима за децу из светске књижевности. Избор дела примерен је узрасту 
ученика. 

Поједина дела из обавезног корпуса су изборна. Учитељу се пружа могућност да изабере да 
ли ће на часовима обрађивати: 

• народну песму Да вам певам што истина није или Мишја моба; 

• народну песму Мајка Јова у ружи родила или Санак иде низ улицу; 
• народну причу Свети Сава, отац и син или Свети Сава и отац и мати са малим дететом; 
• једну од две народне басне и једну од две басне Доситеја Обрадовића. 

Изборност допушта наставнику већу креативност у достизању исхода. Програмом се 
подстиче упознавање ученика са значајним личностима српског језика, књижевности и културе 
(Доситеј Обрадовић, Никола Тесла). 

При тумачењу текстова из школске и домаће лектире, али и популарних, информативних 
текстова из часописа за децу, енциклопедија и сл., треба уочити тему, главне догађаје, просторне 
и временске односе у прочитаном тексту, поуке и битне појединости у описима бића и природе; 
уочити главне и споредне ликове у књижевном делу, њихове позитивне и негативне особине и 
поступке; њихова емоционална стања и разликовати појмове добра и зла. 
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Ученик треба да уочи формалне разлике између поезије, прозе и драмског текста и њихове 
основне карактеристике (нпр. одсуство фабуле у лирском делу, ритмичност стихова и строфа, 
присуство риме или низање догађаја у епском и драмском делу), али не на нивоу дефинисања 
појмова. Ученик треба да разликује књижевне врсте: лирску песму (успаванку и шаљиву песму – 

по тону певања) од приче (басне и бајке) и драмског текста, али без увођења дефиниција 
књижевнотеоријских појмова. Детаљније терминолошко одређивање уводи се поступно у старијим 
разредима. 

Ученик треба да разуме пренесено значење загонетке, али се не именују постојећи стилски 
поступци у њој; да препозна жанр басне као приче са пренесеним значењем (не уводи се појам 
алегорије), да у баснама и бајкама ликови могу бити и животиње, биљке, предмети, 
антропоморфна бића (Срећа, Нада) или људи, и да разуме пренесено значење басне, открије и 
објасни поуку. Ученици се уводе у тумачење пословица. 

Током обраде књижевних текстова ученици развијају прва литерарно-естетска искуства и 
формирају своје ставове о делу које слушају или читају. Учитељ подстиче ученике да износе своје 
ставове и аргументују их примерима из текста. 

Поезију (успаванку, шаљиву и описну песму) и прозна дела ученици не уче да разликују на 
теоријском нивоу. Поређење као стилска фигура се такође не учи на теоријском нивоу, већ се од 
ученика очекује да је уочи у тексту (на пример у песми Мајка Јова у ружи родила) и наводи 
једностване примере поређења из свакодневног живота (на пример: румен као ружа, брз као зец, 
вредан као пчела итд.). 

Приликом обраде драмских текстова за децу ученици се мотивишу на читав низ 

стваралачких активности које настају поводом дела (сценски наступ – извођење драмског текста, 
драмска игра, луткарска игра, драмски дијалози, гледање дечје позоришне представе, снимање и 
коментарисање драматизованих одломака). Притом ученици усвајају и правила примереног 
понашања у позоришту. 

Развијање књижевних појмова код ученика не подразумева учење дефиниција, већ 
именовање и описно образлагање појма; уочавање улоге одређеног појма у књижевноуметничком 
тексту. 

Књижевна дела која су доживела екранизацију (Бамби, Бајка о рибару и рибици, Царево 
ново одело, Принцеза на зрну грашка, Девојчица са шибицама) могу послужити за компаративну 
анализу и уочавање разлике између књижевности и филма, чиме ученици могу доћи до закључка 
о природи два медија и развијати своју медијску писменост. Ученици се могу упутити и на друге 
филмове са сличном тематиком (дечје авантуре или авантуре у фантастичном свету, одрастање 
усамљеног детета и сл.). 

ЈЕЗИК 

У настави језика, ученици овладавају писаним и усменим стандардним српским језиком. 
Програм је усмерен на развијање исхода и ученичких компетенција за примену граматичких 
правила у писаној и говорној комуникацији. 

Граматика 
Разликовање гласа и слога у изговорном смислу ‒ слог се објашњава само на основу 

типичних случајева са самогласником на крају слога док се други случајеви обрађују у вишим 

разредима. Пожељно је направити корелацију са наставом музичке културе (указати им на то да 
песме певају тако што деле речи на слогове). 

Из морфологије се развијају основна знања о именицама, глаголима, придевима и бројевима. 

За сваку врсту речи најпре се уводи појам, а затим разликовање подврста. Нпр. најпре треба 
радити на схватању појма именице као врсте речи и то на типичним примерима властитих и 
заједничких именица. Након тога уводи се разликовање подврста именица: властитих и 
заједничких. У вези са глаголима, најпре се обрађује глагол као врста речи, а онда се уводи 
разликовање категорије времена. Бројеве као врсту речи треба повезати са наставом математике. 
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Синтаксичка знања се надовезују на већ научена и проширују разликовањем реченица по 
облику и значењу. 

Правопис 
Правописна правила ученици усвајају постепено, уз понављање и вежбање већ наученог и 

уз упознавање са новим садржајима, и то путем различитих вежбања како на нивоу речи тако и 
на нивоу реченица и текстова. Пожељно је направити корелацију са наставом математике у вези 
са писањем скраћеница за мерне јединице ћириличким и латиничким писмом. Потребно је да 

ученици усвоје правилно писање општих скраћеница које свакодневно користе, и то само 
пет: ОШ, бр., итд., стр. и нпр. 

Правописне вежбе омогућавају ученицима да посебно обрате пажњу на правописне захтеве 
и на њихову улогу у тексту. Системска примена одговарајућих правописних вежби омогућава да 
теоријско правописно знање благовремено пређе у умење, као и да правописна правила ученици 
практично и спонтано примењују. Правописне вежбе представљају најбољи начин да се 
правописна правила науче, провере, као и да се уочени недостаци отклоне. У овом узрасту 

требало би примењивати просте правописне вежбе које су погодне да се савлада само једно 

правописно правило из једне правописне области. Правописне вежбе је потребно припремити и 
притом поштовати принцип поступности, систематичности, јединства теорије и праксе. Приликом 
савлађивања правописних начела погодне могу бити следеће правописне 
вежбе: преписивање, диктат и самостално писање. 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА (УСМЕНО И ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ) 

Развијање и унапређивање језичке културе ученика представља један од најзначајнијих 
задатака наставе српског језика. Њен крајњи циљ је да ученици буду оспособљени да квалитетно 
и сврсисходно усмено и писмено комуницирају. 

Основни облици усменог и писменог изражавања су препричавање, причање и описивање. 

Препричавање – у другом разреду, настава језичке културе усложњава и повећава захтеве 
на плану овог облика усменог и писменог изражавања ученика. Потребно је подстицати ученике 
да уоче шта је битно, а шта може остати непоменуто када препричавају, како се не би догодило 
да препричани текст буде дужи од оног који препричавају. Потребно је, такође, вредновати 

препричавање, тј. указати ученицима на мање или више успеле сегменте овог облика 
изражавања. 

Причање – обухвата причање догађаја и доживљаја, причање на основу маште, на задату 

тему, причање на основу слике или низа слика. 
Описивање – најсложенији облик усменог и писменог изражавања у разредној настави. Због 

бројних узрасних ограничења у раду са најмлађим ученицима, овој врсти језичког изражавања 
потребно је приступити посебно одговорно и поштовати принципе наставне условности и 
поступности приликом постављања захтева: оспособљавати ученике да пажљиво посматрају, 
уочавају, откривају, запажају, упоређују, па тек онда дату предметност да мисаоно заокруже и 

језички уобличе. Будући да се описивање често доводи у блиску везу са читањем и тумачењем 
текста (посебно књижевноуметничког), потребно је стално усмеравати пажњу ученика на она 
места у овој врсти текстова која обилују описним елементима (опис природе, годишњих доба, 
предмета, биљака и животиња, књижевних ликова и сл.), јер су то и најбољи обрасци за спонтано 
усвајање техника описивања као трајне вештине. 

Језичка култура ученика негује се и кроз игровне активности, посебно кроз језичке вежбе. 
Врсте игара потребно је одабрати према интересовањима ученика или у контексту наставног 

садржаја. То могу бити разговорне игре, на пример, разговор са књижевним ликом, затим 
ситуационе игре, односно стварне ситуације, на пример, разговор у продавници, разговор код 
лекара. Могу се одабрати и ребуси, загонетке, питалице, брзалице, разбрајалице, једноставне 
укрштене речи, осмосмерке, асоцијације, састављање реченица, проширивање задатих реченица. 

Лексичко-семантичке вежбе служе да се богати речник ученика и да се укаже на различите 
могућности приликом избора речи и израза и упути на њихову сврсисходнију употребу. Применом 
лексичко-семантичких вежби код ученика се ствара навика да промишљају и траже адекватан 
језички израз за оно што желе да искажу (у зависности од комуникативне ситуације) и повећава 
се фонд таквих израза у њиховом речнику. Врсте ових вежби, такође, треба усагласити са 
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интересовањима ученика и наставним садржајима. Смисао за прецизно изражавање и разумевање 
значења речи и израза развија се кроз различите вежбе, на пример опис бића и предмета, а за 
ученике овог узраста изазовне могу бити и вежбе допуњавања реченица (на пример, дати 
реченице у којима недостаје глагол). 

Учење другог писма 
Усвајање другог писма – латинице планира се најчешће за друго полугодиште јер су ученици 

у првом разреду овладали ћириличким писмом, али је потребо добро утврдити читање и писање 
ћириличког писма и радити на што бољој техници читања. Због свега наведеног, учитељ има 
могућност да самостално одлучи када ће почети са усвајањем другог писма. У срединама у којима 
би писање представљало оптерећење за ученике, писана слова другог писма могу се обрадити у 
првом полугодишту трећег разреда. Учитељи посебну пажњу треба да обрате на писање слова č и 

ć, dž и đ, nj и lj. 
Код учења писаних слова латинице посебну пажњу треба посветити графичком увезивању 

слова у речима. Писање се може увежбавати кроз преписивање, допуњавање реченица, 
састављање реченица на основу слике, састављање реченица на основу низа слика, диктате и 
самостално писање реченица и краћих текстуалних целина. 

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и 

реализује се у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и 
васпитању. Процес праћења и вредновања једног ученика треба започети иницијалном проценом 
нивоа на коме се ученик налази. Наставник током процеса наставе и учења континуирано и на 

примерен начин указује ученику на квалитет његовог постигнућа тако што ће повратна 
информација бити прилагођена, довољно јасна и информативна како би имала улогу подстицајне 
повратне информације. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање 
повратне информације, а ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени 
напредак у остваривању исхода предмета, као и напредак других ученика 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

ЦИЉ 
 

Циљ учења страног језика у основном образовању и васпитању 

је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком 

систему и култури и развијањем стратегија учења страног језика 

оспособи за основну усмену и писану комуникацију и стекне 

позитиван однос према другим језицима и културама, као и 

према сопственом језику и културном наслеђу. 

РАЗРЕД 
 

други 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

72 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
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– поздрави и отпоздрави, 
примењујући 

најједноставнија језичка 

средства; – представи себе и 

другог; – разуме јасно 

постављена једноставна 

питања личне природе и 

одговара 

на њих; – разуме кратка и 
једноставна 
кратке и једноставне молбе; 
– искаже и 
прихвати захвалност и 
извињење на 
једноставан начин; – разуме 
једноставно 
исказане честитке и 
одговара на њих; – упути 
једноставне честитке; – 
препозна и именује 
бића, предмете и места из 
непосредног 
окружења; – разуме 
једноставне описе бића, 
предмета и места; – опише 
бића, предмете и 
места користећи 
једноставна језичка 
средства; 
– разуме свакодневне исказе 
у вези сa 
непосредним потребама, 
осетима и осећањима 
и реагује на њих; – изрази 
основне потребе, 
осете и осећања кратким и 
једноставним 
језичким средствима; – 
разуме једноставна 
обавештења о положају у 
простору и реагује 
на њих; – тражи и пружи 
кратка и једноставна 
обавештења о положају у 
простору; – разуме и 
саопшти једноставне исказе 
који се односе на 

ПОЗДРАВЉАЊЕ  
Реаговање на усмени импулс 
саговорника 
(наставника, вршњака, и слично); 
успостављање контакта при 

сусрету и усмено изражавање 

прикладних поздрава приликом 

растанка. 

Hi! Hello. Good 

morning/afternoon/evening/night. 

How are you? I’m fine, thank you, 

and you? Goodbye. Bye. See you 

(later/tomorrow). Have a nice 

day/weekend! Thanks, same to you! 

(Интер)културни садржаји: 

Формално и неформално 

поздрављање; устаљенa правила 

учтивости. 

 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ 

СЕБЕ И ДРУГИХ; 

ДАВАЊЕ 

ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА О 

СЕБИ; ДАВАЊЕ И 

ТРАЖЕЊЕ 

ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА О 

ДРУГИМА 

Слушање кратких и једноставних 

текстова у којима се неко 

представља; представљање себе и 

других особа, присутних и 

одсутних. 

My name’s Maria /I’m Maria. 

What’s your name? What’s your 

phone number? It’s... This is my 

friend. His name’s/name is Marko. 

Maria, this is Barbara. Barbara, this 

is Maria. This is Miss Ivona. She’s 

my teacher. That is Mr Jones. He’s a 

doctor. Who’s this/that? It’s my 

father. Is this your family? She’s not 
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хронолошко и 
метеоролошко време – 
разуме једноставне исказе 
којима се изражава 
припадање/неприпадање, 
поседовање/непоседовање и 
реагује на њих; – тражи и 
даје једноставне исказе 
којима се изражава 
припадање/неприпадање, 
поседовање/непоседовање; 
– разуме једноставне исказе 
за изражавање 
допадања/недопадања и 
реагује на њих; – тражи 
мишљење и изражава 
допадање/недопадање 
једноставним језичким 
средствима; – разуме 
једноставне исказе који се 
односе на изражавање 
способности; – тражи 
информацију о туђим 
способностима и саопшти 
шта он/она или неко други 
може/не може/уме/не уме да 
уради; – разуме и саопшти 
једноставне исказе који се 
односе на бројеве и 
количине. 

my sister, she’s my friend. Who’s in 

the picture? It’s my brother. His 

name’s Milan. How old is he? He’s 

12.  

Личне заменице у функцији 

субјекта – I, you … Присвојни 

придеви – my, your… Показне 

заменице – this, that Глагол to be – 

the Present Simple Tense Питања са 

Who/What/How (old) Основни 

бројеви (1–20) (Интер)културни 

садржаји: Препознавање 

најосновнијих сличности и 

разлика у начину упознавања, 

представљања и размене основних 

личних података у нашој 

земљи и земљама енглеског говорног 

подручја 

РАЗУМЕВАЊЕ И 

ДАВАЊЕ 

ЈЕДНОСТАВНИХ 

УПУТСТАВА И 

НАЛОГА 

 

Слушање налога и упутстава и 

реаговање на њих; давање кратких 

и једноставних упутстава 

(комуникација у учионици – 

упутства и налози које 

размењују учесници у 

наставном процесу, упутства 

за игру и слично). 

Let’s start/begin. Are you ready? 

Quiet, please. Listen to me! 
Look! Look at me/the picture! Sit 

down. Stand up. Turn around. 

Jump. Say hello/goodbye to your 

friend. Open/Close your 
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books/notebooks. Put down yоur 

pencils. Pick up the rubber. 

Wash your hands. Open the window, 

please. Come in/over 
/herе/to the board. Give me your 

book, please. Don’t do that. 

Listen and 

say/chant/sing/do/number/find 

/match/draw/paint/repeat… Cut 

out/stick/point to... Colour the door 

yellow. Count from … to …. My turn 

now. Touch your еyes. Move your 

body. Put on your T-shirt. Take off 

your shoes. Hurry up! Quick! Watch 

out! I understand /I don’t 

understand. I’m finished. 

Императив Присвојни придеви – 

my, your… (Интер)културни 
садржаји: Поштовање основних 

норми 

учтивости; дечје песме одговарајућег 

садржаја. 

ПОЗИВ И РЕАГОВАЊЕ 

НА ПОЗИВ ЗА 

УЧЕШЋЕ У 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

АКТИВНОСТИ 

 

Слушање кратких једноставних 

позива на заједничку активност и 

реаговање на њих (позив на 

рођендан, игру, дружење...); 

упућивање и 

прихватање/одбијање позива на 

заједничку активност, уз коришћење 

најједноставнијих израза. 

Let’s play football /the memory 

game/go to the park/sing. It’s time 

for lunch/school! Come and play 

with me! Come to my birthday 

party. Cool! Super! Great! OK. All 
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right. Sorry, I can’t. Императив 

(Интер)културни садржаји: 

Прикладно 

прихватање и одбијање позива; 

прослава рођендана, игре, забава и 

разонода 

ИСКАЗИВАЊЕ МОЛБЕ, 

ЗАХВАЛНОСТИ И 

ИЗВИЊЕЊА 

 Слушање једноставних исказа 

којима се тражи помоћ, услуга или 

обавештење; давање једноставног, 

усменог одговора на исказану 

молбу; изражавање и прихватање 

молби, захвалности и 

извињења. 

Can /May I have an apple, please? 

Yes, here you are. Thank you/Thank 

you, Maria /Thanks. You’re 

welcome. No, sorry/Not now/No, 

you can’t. Can you help me, 

please? Can/May I have some 

water, please? Can/May I go to the 

toilet/go out/come in? Excuse me, 

Teacher, …? I can’t see. Can you 

move, please? 

Sorry, can you repeat that, please? 
I’m sorry I’m late. It’s OK. No     

problem. Модални глаголи за 
изражавање молбе ‒ can/may 

(Интер)културни садржаји: Правила 

учтиве комуникације. 

ЧЕСТИТАЊЕ 

 

 Слушање кратких и једноставних 

устаљених израза којима се 

честита празник, рођендан; 

реаговање на упућену честитку и 



112 

 

упућивање кратких 

пригодних честитки. 
Happy birthday to you! Here’s a 

present for you! It’s New Year’s Eve. 

Happy New Year! It’s Christmas 

Eve. Merry Christmas! It’s 

Valentine’s Day! Happy Valentine’s 

Day! Happy Easter! Thanks, same to 

you! Hurray! 

 (Интер)културни садржаји: 

Најзначајнији празници и начин 

обележавања /прославе и 

честитања; пригодне дечје песме и 

игре. 

ОПИСИВАЊЕ БИЋА, 

ПРЕДМЕТА, МЕСТА И 

ПОЈАВА 

 

. Слушање краћих једноставних 

описа бића, предмета и места у 

којима се појављују информације о 

спољном изгледу, појавним 

облицима, димензијама и осталим 

најједноставнијим 

карактеристикама; давање кратких 

описа бића, предмета и 

места; тражење и давање 

информација у вези са описом 

бића, предмета и места. 

What’s this/that? It’s a/an… Is it 

a/an…? It’s not a pen, it’s a pencil. 

It’s not short, it’s long. What colour 

is it? It’s grey. The crayon is grey. 

She’s got a small nose and big blue 

eyes. She’s wearing a white dress. 

I’ve got two hands and two feet. Has 

he got four legs? No, he hasn’t, he’s 

got two legs. This is my house. It’s got 

big windows. Has it got a garden? 

There’s a park/toyshop/supermarket 



113 

 

in my town. There are two 

playgrounds, too.  
Глаголи have got, to be за давање 

описа Егзистенцијално There is/are… 

Правилна множина именица: leg – 

legs, arm – arms… Неправилна 

множина основних именица: foot – 

feet... The Present Continuous Tense за 

описивање тренутних радњи. 

(Интер)културни садржаји: Дечје 

песме и приче одговарајућег 

садржаја 

ИСКАЗИВАЊЕ 

ПОТРЕБА, ОСЕТА И 

ОСЕЋАЊА 

Слушање исказа у вези са 

потребама, осетима, осећањима; 

саопштавање својих потреба, 

осета и осећања и 

(емпатично) реаговање на туђа. 

I’m not thirsty, I’m hungry. Here’s a 

sandwich for you. Do you want some 

water? Yes, please. I want fruit. No, 

thank you. I’m so happy/ sad! Are you 

hot/cold? The Present Simple Tense 

(be, want) (Интер)културни 

садржаји: Правила учтиве 

комуникације 
 ИСКАЗИВАЊЕ 

ПОЛОЖАЈА У 

ПРОСТОРУ 

Слушање кратких текстова у 

којима се на једноставан начин 
описује положај у 

простору; усмено тражење и 

давање информација о 

положају у простору 
Where’s my dad? Is he in the house? 

No, he’s in the garage. Where’s your 

dog? It’s in the garden. Where’s my 

bag? It’s under the chair/in the 

wardrobe. Where’s the toilet? It’s 

here/over there 
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. Прилози и предлози за изражавање 

положаја и просторних односа – 

here, there, in, on, under Питања са 

Where 

(Интер)културни садржаји: 

Култура становања: село, град. 

 ИСКАЗИВАЊЕ 

ВРЕМЕНА 

Слушање једноставних исказа у 

вези са хронолошким временом и 

метеоролошким приликама; 

усмено тражење и давање 

информација о хронолошком 

времену и метеоролошким 

приликама у ужем 

комуникативном контексту. 
What day is it today? It’s Monday. 

It’s cold and rainy today.  

The Present Simple Tense глагола to 

be Питања са What 

(Интер)културни садржаји: јавни 

простор; типичан изглед 

места. 

 ИЗРАЖАВАЊЕ 

ПРИПАДАЊА/ 

НЕПРИПАДАЊА И 

ПОСЕДОВАЊА/ 

НЕПОСЕДОВАЊА 

Слушање кратких текстова с 

једноставним исказима за 

изражавање 

припадања/неприпадања и 

поседовања/непоседовања и 

реаговање на њих; усмено 

исказивање 

припадања/неприпадања и 

поседовања/ непоседовања. 
This is my ball. Is that your bike? 
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I’ve got a dog. Have you got a pet? 

He/She’s got two brothers. Who’s 

got a /an...? Here’s your pen. 

Присвојни придеви my, your… 

Have got за изражавање 

припадања/поседовања 

(Интер)културни садржаји: 

Породица, пријатељи, кућни 

љубимци, играчке 

 ИЗРАЖАВАЊЕ 

ДОПАДАЊА/ 

НЕДОПАДАЊА 

Слушање кратких текстова с 

једноставним исказима за 

изражавање 

допадања/недопадања и 

реаговање на њих; усмено 

исказивање слагања/неслагања, 

допадања/недопадања 

Do you like orange juice? Yes, I do. 

/No, I don’t. I like fish and chips, 

but I don’t like chicken or rice. Do 

you like games? I love my family. 

The Present Simple Tense глагола 

like/love.  

(Интер)културни садржаји: 

Популарна храна и пиће; 

породица 

 ИЗРАЖАВАЊЕ 

СПОСОБНОСТИ 

Слушање једноставних исказа 

који говоре о способностима; 

постављање питања у вези са 

способностима и 

одговарање на њих, усмено. 

I can/can’t sing. I can draw, but I 
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Назив предмета МАТЕМАТИКА 

 

Циљ 

Циљ наставе и учења Математике је да ученик, овладавајући математичким 

концептима, знањима и вештинама, развије основе апстрактног и критичког 

мишљења, позитивне ставове према математици, способност комуникације 

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

школовању и решавању проблема из свакодневног живота, као и да формира 

основ за даљи развој математичких појмова. 

can’t read. Can you swim? Yes, I 

can. No, I can’t. No, but I can run 

This is my parrot. It can talk. A 

penguin can’t fly.  

Модални глагол can за 

изражавање способности. 

(Интер)културни садржаји: 

Школске 

активности, кућни љубимци и 

свет природе 

 ИЗРАЖАВАЊЕ 

КОЛИЧИНЕ И БРОЈЕВА 

Слушање једноставних исказа 

који говоре о количини нечега; 

постављање питања у вези с 

количином и 

одговарање на њих, усмено 
How many balls? 15 balls. Основни 
бројеви до 20. Правилна 
множина именица. Питања са 

How many. (Интер)културни 

садржаји: Школско окружење. 
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Разред Други 

Годишњи фонд часова 180 часова 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– одреди десетице најближе датом 

броју; 

– усмено сабира и одузима бројеве 

до 100; 

– користи појмове чинилац, 

производ, дељеник, делилац, 

количник, садржалац; 

– примени замену места и 

здруживање сабирака и чинилаца 

ради лакшег рачунања; 

– усмено множи и дели у оквиру 

прве стотине; 

– израчуна вредност бројевног 

израза са највише две операције; 

– реши текстуални задатак 

постављањем израза са највише две 

рачунске операције и провери 

тачност решења; 

– одреди непознати број у једначини 

са једном аритметичком 

операцијом; 

– одреди делове (облика  ) дате 

величине; 

– изрази одређену суму новца преко 

различитих апоена; 

– прочита број записан римским 

цифрама и напише дати број 

римским цифрама; 

– прикаже мањи број података у 

таблици и стубичастим дијаграмом; 

– уочи правило и одреди следећи 

члан започетог низа; 

БРОЈЕВИ 

Први део 

Сабирање и одузимање са преласком. Замена 

места и здруживање сабирака. 

Веза сабирања и одузимања. 

Једначине са једном операцијом (сабирање или 

одузимање). 

Римске цифре I, V, X, L, C 

Други део 

Множење и дељење (таблично) 

Нула и јединица као чиниоци; нула као дељеник. 

Замена места и здруживање чинилаца. 

Трећи део 

Редослед рачунских операција. 

Множење и дељење збира и разлике бројем. 

Веза множења и дељења. Једначине са једном 

операцијом (множење или дељење). 

Бројевни изрази. Формирање израза на основу 

реалистичних ситуација. 

Разломци облика , 1 ≤ n ≤ 10, визуелно и 

симболичко представљање. 

– разликује дуж, полуправу и праву; 

– одреди дужину изломљене линије 

(графички и рачунски); 
ГЕОМЕТРИЈА 

Први део 

Дуж, права и полуправа. Тачка и права. Отворена 

и затворена изломљена линија. 
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– одреди обим геометријске фигуре; 

– нацрта правоугаоник, квадрат и 

троугао на квадратној мрежи и 

тачкастој мрежи; 

– уочи подударне фигуре на датом 

цртежу; 

– уочи симетричне фигуре; 

– допуни дати цртеж тако да 

добијена фигура буде симетрична у 

односу на дату праву; 

Графичко надовезивање дужи. Дужина 

изломљене линије. Обим геометријских фигура 

без употребе формула. 

Други део 

Цртање правоугаоника, квадрата и троугла на 

квадратној мрежи, на тачкастој мрежи. 

Симетричне фигуре. 

Подударност фигура (интуитивно). 

– изрази дужину у различитим 

јединицама за мерење дужине; 

– измери дужину дужи и нацрта дуж 

дате дужине 

– чита и запише време са часовника; 

– користи јединице за време у 

једноставним ситуацијама 

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

Мерење дужине стандардним мерним јединицама 

(m, dm, cm). 

Мерење времена (дан, месец, година, час, минут). 

 

Кључни појмови садржаја: сабирање, одузимање, множење, дељење, једначина, део целине, мерење 

дужине и времена, правоугаоник, квадрат, дужина, обим, римске цифре. 

 

 
 
ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Бројеви 
Већина исхода теме Бројеви се остварује спирално (у сваком разреду се градиво из ове 

области надовезује и проширује), исходи који се остваре у оквиру једног блока бројева, касније 
се проширују на остале блокове бројева. Развој појма броја и бројевног низа наставак је сазнања 
о бројевима, стеченог у првом разреду. 

Сабирање и одузимање до 100 обухвата све облике усменог поступка сабирања и 
одузимања. Потребно је темељно обнављање таблица сабирања и одузимања до 20, јер су оне 

основ за даље упознавање ових операција у блоку бројева до 100. Правила замене места 
сабирака и здруживања сабирака обнављају се кроз очигледне примере и описују реторички, без 
формулског записа. За илустрацију правила користе се манипулативна средства као и визуелни 
прикази. Ученике кроз примере наводити на логичко разумевање и функционалну примену 
замене места сабирака и здруживања сабирака. Овде пре свега треба водити рачуна о мисаоном 
процесу ученика који треба да буде у директној вези са оним што ученик записује приликом 
решавања проблема. Ученици ће кроз примере увидети сврсисходност замене места сабирака, као 
и њихово здруживање, а не постојање ових својстава ради њих самих. 

При обради поступака сабирања и одузимања у блоку бројева до 100, поред већ упознатог, 
упознају се случајеви са преласком десетице (25 + 7, 25 + 37, 45 – 8, 45 – 38). С обзиром да се 

поступци сабирања и одузимања заснивају на већ познатим поступцима, ученици могу бити 
охрабрени да сами откривају поступке рачунања уз употребу упознатих правила замене места 
сабирака и здруживања сабирака (Нпр. 25 + 7 = 25 + (5 + 2) = (25 + 5) + 2 = 30 + 2 = 32). 
Потребно је одвојити довољно времена за активности рачунања без коришћења папира и оловке, 
уз подстицање разговора о различитим поступцима које су ученици применили. Омогућити 
ученицима слободу избора поступка рачунања. Писмени поступак рачунања није предвиђен у 
другом разреду. 
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Аритметичка операција множења упознаје се као поновљено сабирање (сабирање једнаких 
сабирака). Скуповно, производ је број елемената уније дисјунктних једнакобројних скупова. 
Посматрају се разни примери који представљају мултипликативну схему тј. описују се ситуације 
(речима, скуповима, визуелно m x n дијаграмима) када на m места имамо по n елемената. 

По аналогији, аритметичка операција дељења формира се кроз посматрање разбијања 
(растављања) скупова са коначним бројем елемената на дисјунктне једнакобројне подскупове (у 
случајевима када је то могуће). До таблице дељења се долази на основу везе множења и дељења. 
Нпр. 7 ∙ 3 = 21 па је 21 : 3 = 7. Након формирања таблице дељења, формира се појам дељивости 
броја, утврђује се који бројеви су дељиви датим бројем, односно који број је садржалац датих 
бројева. Нпр. број 12 је дељив бројевима 1, 2, 3, 4, 6 и 12, односно број 12 је садржалац бројева 
1, 2, 3, 4, 6 и 12. 

Један од важних циљева је памћење таблице множења и дељења дo 100, због чега треба 
предвидети довољно времена и различитих активности за увежбавање и стицање сигурности 
рачунања. 

Непотпуном индукцијом кроз примере и анализом сликовних представа долази се до правила 

замене места чинилаца, здруживања чинилаца, множења и дељења збира и разлике бројем као и 
множења бројевима 1 и 0, дељења нуле и дељења са 1, без симболичког записа правила. На 
основу наведених правила прелази се на случајеве вантабличног множења (односно дељења) 
једноцифреним бројем. На пример: 

13 ∙ 2 = (10 + 3) ∙ 2 = 10 ∙ 2 + 3 ∙ 2 = 20 + 6 = 26 

72 : 4 = (40 + 32) : 4 = 40 : 4 + 32 : 4 = 10 + 8 = 18. 

У другом разреду се ради искључиво усмени поступак рачунања. 

Разматрају се случајеви једначина – математичких реченица исказаних помоћу бројева, 
знака аритметичке операције и релације једнакости у којима је један од елемената непознат број 
представљен словом. На основу веза сабирања и одузимања, множења и дељења, као и добро 
савладаних таблица сабирања, одузимања, множења и дељења, ученици одређују непознати 
сабирак, умањилац, умањеник, чинилац, дељеник и делилац (нпр. 7 = x + 5, 12 : х = 4). Користе 

се примери једначина које се решавају и проверавају искључиво директном применом таблица 

множења и дељења. Ученицима треба указати на значај провере тачности резултата и навикавати 
их да самостално врше проверу решења, али треба водити рачуна да пречеста употреба провере 
резултата доводи до аутоматизованог преписивања добијених бројева, чиме се губи смисао самог 
поступка. Решавање једначина помаже у утврђивању веза аритметичких операција и уочавања 
могућности да се различите проблемске ситуације могу представити истом математичком 
реченицом, што представља развој концепта математичког моделовања. Задаци са теразијама 

треба да буду присутни и у другом разреду, у циљу разумевања концепта решавања једначина. 
Изграђивање појма разломка започиње повезивањем са искуством везаним за реалистичне 

ситуације деобе целине (јединице) на једнаке делове, почевши од половине, а надовезује се 
визуелним приказима фигура подељених на подударне делове. Разломци се визуелизују на 
различите начине и записују симболички. На почетку је корисна манипулација очигледним 
средствима, нпр. прављење модела разломка пресавијањем папира. Половина датог броја јесте 
број чија удвостручена вредност даје дати број. Половина, трећина, четвртина... десетина, 

односно n-ти део броја, где je 0 < n ≤ 10, одређује се на основу табличних случајева дељења 
(нпр. једна трећина броја 18 је 6 јер је 18 : 3 = 6). 

У оквиру овe теме, ученици упознају и други начин записа бројева, односно записивање 

бројева римским цифрма (I, V, X, L, C) и принцип читања и писања бројева помоћу њих. 
Решавање проблема са штапићима и сабирање бројева записаних помоћу I, V, X доприноси бољем 
разумевању овог бројевног система. Показати ученицима на интернету програме који конвертују 

римске цифре у арапске и обрнуто. Такође је корисно и приказати краћи анимирани филм о 
историји бројева. 

Решавање проблемских задатака датих у текстуалној форми веома је важан сегмент наставе, 
јер омогућава повезивање и примену математичких знања у реалистичним ситуацијама. 
Моделовање проблема у математички запис омогућава ученицима да немеханички приступају 
задацима и шире и примењују математичка знања. Наставник треба да подржи ученике у 
различитим приступима и начинима решавања задатака. Потребно је дати ученицима довољно 
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времена за решавање оваквих задатака. Корисно је тражити да се, где је прикладно, подаци дати 
у задатку или добијени у процесу решавања, прикажу у табели или стубичастим дијаграмом. 
Задаци са новцем нису издвојени у посебну тему, већ их треба обрађивати у оквиру ове теме. 
Идеја пресликавања се развија прављењем табела зависности. Нпр. приказивањем како се у 

зависности од промене вредности променљиве х, мења вредност израза х + 2. Комбинаторни 
задаци, задаци одређивања следећег члана низа или уочавање правила у делимично попуњеној 
табели и попуњавање остатка табеле посебно су подстицајни за развој математичко логичког 
мишљења. Нпр. одреди правило за формирање низа задатог почетним члановима или 
попуњавање започете табеле и обрнуто, на основу датог упутства одреди чланове низа или 
попуни табелу. Важно је размотрити различита решења, уколико их има. 

При решавању задатака пажњу усмерити на анализу услова задатака и састављање плана 

његовог решења: операције које треба обавити, бројеви над којима се обављају операције и 
редослед којим се извршавају те операције. Ученицима треба показати најрационалнији начин 
решавања задатка, али не треба инсистирати на таквом решавању задатака. Коришћење 
дијаграма, схема и других средстава приказивања може помоћи при решавању проблемских 
задатака. 

Ученици се подстичу да правилно користе математички језик и употребљавају термине: 
десетица, јединица, сабирак, збир, умањеник, умањилац, разлика, чинилац, производ, дељеник, 
делилац, количник, садржалац. Развој писане комуникације подстиче се увежбавањем писања 
поступка рачунања, представљања информација и описа поступка решавања задатка. 
Математички диктат, на пример, користан је за увежбавање коришћења одговарајуће 

терминологије. Усмена комуникација, посебно подстицање ученика да образложе поступак и 
решење проблема, помажу ученицима да развију способност математичке комуникације. 

Геометрија 

На почетку ове теме обновити градиво првог разреда које је повезано са овом темом: тачка, 
права, крива и изломљена линија, дуж, отворена и затворена линија. У другом разреду наставља 
се развој просторног сазнања. Права се уводи као права линија која нема ни почетак ни крај, а 
полуправа као део праве који је ограничен са једне стране. За означавање тачака, правих, 
полуправих и дужи користити правилну математичку нотацију (А, р, Ар и АВ). 

Разликују се отворене и затворене изломљене линије и уводи појам дужине изломљене 

линије (графички и рачунски) и њено обележавање. Упознаје се појам обима геометријске фигуре 

прво визуелно, као дужина линије добијене графичким надовезивањем дужи чије су дужине 
једнаке дужини страница посматране фигуре, а затим рачунски, без употребе формула. Мерењем 
дужине добијене дужи ученици треба да се увере да је дужина добијене дужи једнака збиру 
дужина које су добили сабирањем дужина појединачних дужи. На овај начин одређивати и обим 
троугла, квадрата и правоугаоника, а одговарајуће формуле су предвиђене за следећи разред. 

Цртају се правоугаоник и квадрат пратећи линије квадратне мреже односно спајањем тачака 
на тачкастој мрежи. Цртање ових фигура на квадратној и тачкастој мрежи помоћу лењира је 
добра вежба за развој фине моторике и развијање прецизности и уредности код ученика. Осим 
тога, корисни су и задаци у којима дати правоугаоник, квадрат или троугао треба померити у 
квадратној мрежи за задати број страница квадратића нагоре, надоле, надесно или налево, како 
би се овај део градива повезао са градивом претходног разреда. 

На опажајном нивоу наставља се развијање појма фигуре симетричне у односу на дату 
линију на квадратној мрежи. Активностима препознавања симетричних фигура или доцртавања 
започетог цртежа, показује се разумевање идеје „пресликавања у огледалу” тј. симетричности. 

Уводи се идеја подударности фигура на интуитивном нивоу манипулацијом и разматрањем да 
ли би се две посматране дводимензионе фигуре могле довести до преклапања. 

Мерење и мере 
У оквиру области мерења уводе се стандардне мерне јединице за дужину метар, дециметар и 

центиметар (m, dm, cm), насупрот нестандардним јединицама мере које су ученици упознали у 
првом разреду. Стандардне јединице мере треба користити у практичним активностима које 

обухватају цртање дужи задате дужине, мерење и процењивање дужине објеката и растојања у 
непосредној околини. 
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Решавањем задатка израчунавања дужине развијају се способности изражавања дужине у 
различитим мерним јединицама као и претварања већих мерних јединица у мање и обрнуто. При 
рачунању треба водити рачуна о правилном математичком запису. 

Исто тако, неопходно је и да ученици вежбају да процењују дужине/растојања, провере 
тачност процене мерењем, а потом и анализирају значајност направљене грешке. Овде треба 
ученике упознати са тим да се процењивање често користи у свакодневним ситуацијама. 

У оквиру мерења времена уводе се мерне јединице за време (дан, месец, година, час, 
минут). У једноставним свакодневним ситуацијама користе се јединице за мерење времена, чита и 
записује време са часовника. Ученицима задавати задатке у којима треба да допуне реченице 
одговарајућим јединицама за време, као и једноставније проблемске задатке са рачунањем 
времена (без претварања јединица мере), укључујући и задатке „планирања времена”. 
Информације се у задацима дају на различите начине: текстуално, графички или табеларно. 

Математичке садржаје треба повезивати са садржајима и активностима других предмета 
(нпр. бројевну полуправу са временском лентом или мерење времена са оријентацијом у времену 

из Света око нас). Одређени број часова на крају школске години треба одвојити за 
систематизацију и повезивање градива. На овим часовима треба задавати текстуалне, проблемске 
задатке, задатке са геометријским приказом аритметичких задатака, текстуалне задатке у којима 
су дати и подаци који нису битни за решавање задатка, логички задаци са одричним реченицама. 
Циљ оваквих часова је да се утврди и повеже градиво, да се код ученика развија способност 
решавања проблема и логичко-комбинаторно мишљење. 

 

Назив предмета СВЕТ ОКО НАС 

Циљ Циљ наставе и учења Света око нас јесте упознавање себе, свог природног и 

друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот у њему. 

Разред други 

Годишњи фонд часова 72 часа 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– идентификује групе људи 

којима припада и своју улогу у 

њима; 

– оствари права и изврши обавезе 

у односу на правила понашања у 

групама којима припада; 

– се понаша тако да уважава 

различитости других људи; 

– прихвати последице када 

прекрши правила понашања 

групе; 

– сарађује са другима у групи на 

заједничким активностима; 

– разликује потребе од жеља на 

 
Други и ја 

Групе људи: родбина, (ван)школска 

заједница, становници насеља. 

Права и обавезе чланова група. 

Однос потреба и жеља. 

Правила понашања појединаца и група. 

Породични, школски и празници насеља. 

 
Култура живљења 

Симболи Републике Србије: грб, застава и 

химна. 

Типови насеља: село, град. 

Здрав начин живота: хигијена тела, 

разноврсна исхрана, број оброка, боравак 

у природи и физичка активност. 
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једноставним примерима из 

сопственог живота; 

– препозна грб, заставу и химну 

Републике Србије и примерено се 

понаша према симболима; 

– одреди тип насеља на основу 

његових карактеристика; 

– повеже личну хигијену, боравак 

у природи, физичку активност и 

разноврсну исхрану са очувањем 

здравља; 

– одржава личну хигијену – руку, 

зуба и чулних органа; 

– примени правила културног и 

безбедног понашања у саобраћају 

и превозним средствима у насељу 

са околином; 

– безбедно поступа пре и током 

временских непогода; 

– истезањем, савијањем и 

сабијањем одреди својства 

материјала; 

– одабере материјале који својим 

својствима највише одговарају 

употреби предмета; 

– пронађе нову намену 

коришћеним предметима; 

– наводи примере различитих 

облика кретања у окружењу; 

– одабере начин кретања тела, 

узимајући у обзир облик тела, 

врсту подлоге и средину у којој се 

тело креће; 

– измери растојање које тело 

пређе током свог кретања; 

– пронађе тражени објекат у 

насељу помоћу 

адресе/карактеристичних 

објеката; 

– именује занимања људи у свом 

насељу са околином; 

– одреди време помоћу часовника 

и календара користећи временске 

одреднице: сат, дан, седмицу, 

Врсте саобраћаја (копнени, водни и 

ваздушни и одговарајућа превозна 

средства). 

Безбедно понашање у саобраћају у 

насељу (кретање улицом и путем без 

тротоара, прелажење улице и пута без 

пешачког прелаза. 

Правила понашања у превозним 

средствима (аутомобил и јавни превоз). 

Временске непогоде (олуја, град, мећава) 

и безбедно понашање у затвореном и на 

отвореном простору. 

Човек ствара 

Материјали (дрво, камен, метал, стакло, 

гума, пластика, папир, тканина, 

глина/пластелин) и производи људског 

рада. 

Еластичност материјала. 

Својства материјала одређују њихову 

употребу. 

Нова намена предмета направљених од 

различитих материјала. 

Занимања људи у граду и селу. 

Кретање и оријентација у простору 

и времену 

Различити облици кретања тела (хода, 

скаче, трчи, пада, лети, плива, котрља се, 

клизи). 

Утицај облика тела, подлоге и средине на 

кретање по равној подлози и пређено 

растојање тела. 

Сналажење у насељу помоћу адресе 

(улица, кућни број) и 

карактеристичних објеката. 

Сналажење у времену у односу на 

временске одреднице: минут, сат, дан, 

седмица, месец, година, датум, годишња 

доба. 

Средства за мерење времена: часовник, 

календар, лента времена. 

Разноврсност природе 

Рељеф и облици рељефа: узвишења, 

(брдо, планина) удубљења (долине, 

котлине) и равнице. 

Рељеф у насељу и околини. 

Облици појављивања воде: површинске 

воде (текуће, стајаће) и њихови делови 
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месец, годину; 

– забележи и прочита податке из 

личног живота помоћу ленте 

времена; 

– разликује облике рељефа у свом 

насељу и околини; 

– разликује облике и делове 

површинских вода у свом насељу 

и околини; 

– идентификује заједничке 

особине живих бића на 

примерима из окружења; 

– повеже делове тела живих бића 

са њиховом улогом/улогама; 

– разврста биљке из окружења на 

основу изгледа листа и стабла; 

– разврста животиње из окружења 

на основу начина живота и начина 

исхране; 

– наведе примере који показују 

значај биљака и животиња за 

човека; 

– штедљиво троши производе које 

користи у свакодневним 

ситуацијама; 

– разврста отпад на предвиђена 

места; 

– негује и својим понашањем не 

угрожава биљке и животиње у 

окружењу; 

– препозна примере повезаности 

живих бића са условима за живот; 

– повеже промене у природи и 

активности људи са годишњим 

добима; 

– изведе једноставне огледе 

пратећи упутства; 

– повеже резултате рада са 

уложеним трудом. 

(извор, ток, корито, обала). 

Површинске воде у насељу и околини. 

Заједничке особине живих бића (дисање, 

исхрана, раст, остављање потомства). 

Функције (улога) делова тела живих бића. 

Разноврсност биљака у окружењу 

(зељасте и дрвенасте; лишћарске и 

четинарске). 

Разноврсност животиња у околини 

(домаће и дивље; биљоједи, месоједи и 

сваштоједи). 

Значај биљака и животиња за човека. 

Улога човека у очувању природе (штедња 

производа који се користе у 

свакодневном животу, разврставање 

отпада на предвиђена места, брига о 

биљкама и животињама). 

Сунчева светлост и топлота, вода, ваздух 

и земљиште – неопходни услови за 

живот. 

Промене у природи и активности људи у 

зависности од годишњих доба. 

 

Кључни појмови садржаја: природа, оријентација у простору и времену, кретање, култура живљења. 

 

OСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
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Однос циља, исхода, препоручених програмских садржаја, метода наставе и учења 
и активности ученика 

При остваривању циља и предметних исхода Света око нас мора се имати у виду да су 
садржаји, методе наставе и учења и активности ученика неодвојиви у наставном процесу. У 

програму су дефинисани исходи које треба развијати помоћу препоручених садржаја, адекватних 
метода наставе и учења и активности ученика. Концепт наставе засноване на исходима 
подразумева наставу чији превасходни циљ није преношење предметних садржаја, већ развој и 
овладавање знањима као основе на којој се развијају разноврсна умења. У том смислу, програм 
наставе и учења нуди садржински оквир, а учитељ има слободу да уместо њих изабере и неке 
друге садржаје уколико сматра да су ти садржаји примеренији средини у којој ученици живе, 
узрасним и развојним карактеристикама ученика и њиховим интересовањима. Суштина је у томе 

да садржаји буду у функцији остваривања исхода, а не сами себи циљ. Учитељ има значајан 
простор за слободу избора и повезивање садржаја, метода наставе и учења и активности ученика 
како би водио ученике ка остваривању датог исхода. 

Већина предметних исхода постиже се кроз непосредну истраживачку активност деце и 

ненаметљив подстицај и подршку наставника. Пожељне су активности које омогућују интеракцију 
са физичком и социјалном средином, јер доприносе спознавању света око нас, тако што се 
откривају односи и упознају својства и карактеристике предмета, бића, појава и процеса и стичу 
се социјалне вештине. Најефикасније методе учења јесу оне методе које ученика стављају у 
адекватну активну позицију у процесу развијања знања. Потребно је стварање ситуација учења у 
којима ће доћи до изражаја различите активности ученика које омогућују различите начине 
учења. Значајне активности ученика у оквиру предмета Свет око нас су: 

– посматрање са усмереном и концентрисаном пажњом ради јасног запажања и уочавања 
света у окружењу (уочавање видних карактеристика); 

– описивање – вербално или ликовно изражавање спољашњих и унутрашњих запажања; 

– процењивање – самостално одмеравање; 

– груписање – уочавање сличности и различитости ради класификовања; 

– праћење – континуирано посматрање ради запажања промена; 

– бележење – записивање графичко, симболичко, електронско бележење опажања; 

– практиковање – у настави, свакодневном животу и спонтаној игри и раду; 

– експериментисање – намерно модификоване активности, огледи које изводи сам ученик; 

– истраживање – испитивање својстава и особина, веза и узрочно-последичних односа; 

– сакупљање – прављење колекција, збирки, албума из природног и друштвеног окружења; 

– стварање – креативна продукција; 

– играње – дидактичке, едукативне и спонтане игре; 

– активности у оквиру мини-пројекта – осмишљавање и реализација. 

– Ради прегледности, препоручени садржаји су дати у темама. 

Потребно је приликом тумачења исхода учења и препоручених садржаја у другом разреду 
стално имати у виду да се садржаји и одговарајући примери истражују и проналазе у 
оквиру насеља у коме ученици живе и његовој околини. Још једну карактеристику Света око нас 
у другом разреду чини истраживање феномена/појма кретање у различитим контекстима и кроз 
различите теме – кретање и оријентација у насељу и времену; кретање, односно физичка 
активност као један од предуслова за развијање здравих животних навика; кретање тела 
различитих облика по различитим подлогама и кроз различите средине; различити начини 

(по)кретања живих бића; кретање превозних средстава и класификација саобраћаја у складу са 
средином кроз коју се крећу превозна средства. 
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У оквиру теме Други и ја налазе се садржаји интердисциплинарног карактера који се односе 
на ученика као друштвено биће, његова права и обавезе у окружењу и друштвеним 
групама којима припада. У односу на први разред, када су у фукусу били права и обавезе у 
оквиру породице, школе и вршњачких група, сада су то: родбина, (ван)школске заједнице, 

односно права и обавезе становника насеља. Појам (ван)школске заједнице односи се, како на 
припадност, улоге и односе унутар школе, тако и на припадност, улоге и односе ученика у 
различитим групама у које се ученик укључује у складу са својим интересовањима и склоностима 
– спортски тимови, позоришне и фолклорне групе, групе за учење страних језика, математички 
клубови и сл. 

Наставак изучавања животних потреба наставља се у правцу разликовања потреба и 
жеља ученика, на ученицима блиским примерима (нпр. да ли су нове патике заиста потребне или 

су само последица жеље ученика за новим и актуелним моделом). Кроз разматрање таквих 
примера ученицима се приближава концепт рационалне и штедљиве потрошње, што је повезано и 
са исходом који се односи на подстицање ученика на дуготрајнију употребу предмета кроз 
проналажење нове намене за већ коришћене предмете. И даље је потребно подстицати 
размишљање и дискусију не само о својим потребама већ и уважавање потреба и осећања других, 

што представља једну од суштински важних васпитних компоненти, не само овог предмета, већ и 

свих осталих. 
И у овом разреду налазе се исходи и садржаји који се односе на здравље и безбедност. И 

даље је акценат на развијању навика здравог живљења (хигијена тела, разноврсна и редовна 
исхрана, боравак у природи и физичка активност), али и на оспособљавању ученика да 
препознају и адекватно реагују у потенцијално опасним ситуацијама по њихово здравље и живот. 
Посебну пажњу у овом сегменту потребно је обратити на оспособљавање ученика за безбедно 
учешће у саобраћају (кретање пешака кроз насеље и правила понашања у превозним 

средствима) и адекватно понашање током временских непогода. 
Захваљујући концепцији развоја садржаја по спирално-узлазном моделу, наставља се 

изучавање човека као друштвеног бића које ради и ствара, бира и користи различите материјале 
због њихових својства која су важна приликом израде различитих предмета. У том смислу, 
пожељно је бавити се анализом ученицима блиских предмета и тумачењем разлога због којих су 
направљени од одређеног/одређених материјала, као и разматрањем других могућих материјала 
од којих може да буде направљен одређени предмет, а да његова сврха остане иста. Осим 

базичних својстава материјала која су уведена у првом разреду, у другом разреду уводи се 

испитивање еластичности као сложенијег својства неких материјала. Садржаји о материјалима су 
такви да омогућавају висок ниво активности ученика – коришћење различитих чула, непосредно 
(механичко) деловање на материјале, бележење уоченог, извођење огледа, описивање, итд. 

Кретање и сналажење у простору и времену је тема од великог значаја и у другом разреду. 
Ученици већ имају развијена искуства везана за ову тему , а задатак наставника је да та 

несистематизована, искуствена знања буду структурисана и освешћена и да омогуће ученику 
безбедно кретање и сналажење у непосредном окружењу. Приликом истраживања кретања као 
физичког феномена (облици кретања, утицај облика тела на кретање...) пожељно је да се 
кретање тела по равној подлози изучава кроз практичне активности (огледе или експерименте). 
Утицај облика тела и подлоге по којој се тело креће разматра се кроз удаљеност коју тела 
прелазе у различитим ситуацијама, при чему је пожељно укључити не само процену растојања, 
већ и њено прецизно мерење уз коришћење мерних јединица за дужину које се уводе у 

математици у другом разреду. Ученике II разреда је потребно оспособљавати да ове и друге 
практичне активности реализују пратећи упутства (наставника или уџбеника), бележећи уочено и 
да, на крају, уз мању или већу помоћ наставника формулишу једноставне закључке. 

С обзиром на просторни оквир садржаја у другом разреду, истражују се карактеристике 

насеља у којем ученик живи са становишта базичне типологије насеља (село/град), односно 
уочавања карактеристика које одређено насеље сврставају у сеоско или градско (укључујући и 
занимања људи у њима). Посебан значај има оспособљавање ученика за сналажење у 

насељу помоћу адресе, кућног броја и карактеристичних објеката, што је пожељно реализовати 
кроз практичне активности, како у учионици тако и ван ње. Наставља се и припрема за 
картографско описмењавање ученика млађих разреда основне школе увођењем појмова рељеф и 
облици рељефа кроз посматрање насеља и околине и упоређивањем географских објеката и 
појава у окружењу (узвишења, удубљења и равнице, површинске воде). 

Сналажење у времену конципирано је тако да се надовезује на основне појмове усвојене у 

првом разреду (делови дана; сада, пре, после; прекјуче, јуче, данас, сутра, прекосутра; дани у 
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недељи), који се сада проширују временским одредницама: минут, сат, дан, седмица, месец, 
година, датум, годишња доба. Овакав редослед увођења временских одредница представља 
пример поштовања дидактичког правила од познатог ка непознатом и од ближег ка даљем. Нове 
временске јединице уводе се тако да се мањом (већ познатом) мерном јединицом објашњава већа 

(нова) мерна јединица. Један од кључних задатака учитеља у овом сегменту је да оспособи 
ученике да правилно користе средства за мерење времена: часовник, календар и ленту времена. 
Лента времена представља средство за разумевање хронологије догађаја и уводи се кроз 
приказивање различитих временских периода из личног живота ученика (редослед дневних или 
недељних активности, кључни догађаји из живота ученика – са колико година је научио/ла да 
вози бицикл, пошао/ла у први разред, научио/ла да плива и сл.). И даље је важно указивати 
на цикличност временских одредница и појава у природи (дан, седмица, година, годишња доба). 

Касније ће се појам цикличности јављати и у другим појавама (животни циклус живих бића, ланац 
исхране, кружење воде у природи итд.), што је у складу са основним принципима и законима 
природних наука. 

Област под називом Разноврсност природе односи се на узајамно дејство живе и неживе 
природе. Појмови који се односе на живи свет надограђују се на први разред кроз уочавање и 

апстраховање заједничких карактеристика живих бића и повезивање делова тела живих бића са 

њиховим улогама. Нове класификације биљака и животиња односе се на делове тела биљака 
(стабло и лист), начин исхране животиња (што представља припрему за увођење ланца исхране у 
трећем разреду) и начин живота животиња (домаће/дивље). Однос човека и живог света разматра 
се из различитих углова – значаја које биљке и животиње имају за опстанак и лакши живот људи, 
уз препознавање и практиковање понашања које не угрожава биљке и животиње у окружењу. У 
складу са интересовањима ученика, могу се детаљније истражити улоге неких делова тела 
човека, тако да се ученици не оптерећују фактографским знањем, него сагледавањем улоге тих 

делова тела у свакодневним активностима, нези и бризи о њима. Другу димензију односа у 
природи представља повезаност живих бића са елементима неживе природе као основним 
условима за живот. 

Концепт одрживог развоја и активно учешће ученика у заштити животне средине заједнички 
су и за Свет око нас и за Природу и друштво. У разреду акценат треба да буде на подстицању 
ученика да у свакодневним активностима (у школи и ван ње) примењују неке од основних 
принципа рационалне потрошње – рационално троше производе, односно материјале које користе 

у свакодневном животу; ако су у прилици, разврставају отпад на предвиђена места; брину се о 

биљкама и животињама. Допринос развоју овог концепта представља и раније објашњена 
разлика између потреба и жеља. Пуно разумевање концепта одрживог развоја могуће је тек на 
каснијем узрасту ученика, али је потребно да се континуирано развија, и то не само на нивоу 
знања, већ првенствено на нивоу усвојених вредности, ставова и навика. На тај начин се 
интегришу вредности и утиче на развој ставова важних за опстанак и будућност. 

Приликом изучавања природних и друштвених феномена нужно је и даље примењивати 
истраживачки приступ и оспособљавати ученике за различите начине прикупљања података о 
окружењу, њихову анализу, сврставање у групе и категорије по различитим карактеристикама, 
вођење белешки и закључивање. Посматрање се проширује праћењем појава које се понављају у 
одређеним временским периодима (нпр. током годишњих доба). Учествовање у једноставним 
огледима, које је било наглашено у првом разреду, сада се усложњава реализацијом 
огледа/експеримента на основу упутства – индивидуално, у пару или групи. 

Назив предмета ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Циљ 

Циљ наставе и учења Ликовне културе је да се ученик, развијајући 

стваралачко мишљење и естетичке критеријуме кроз практични рад, 

оспособљава за комуникацију и да изграђује позитиван однос према култури 

и уметничком наслеђу свог и других народа. 

Разред други 

Годишњи фонд часова 72 часа 
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ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– користи материјал и прибор на 

безбедан и одговоран начин; 

– изрази, одабраним материјалом и 

техникама своје емоције, машту, 

сећања и замисли; 

– користи једноставне информације 

и одабрана ликовна дела као 

подстицај за стваралачки рад; 

– изражава, светлим или тамним 

бојама, свој доживљај уметничког 

дела; 

– идентификује истакнути део 

целине и визуелне супротности у 

свом окружењу; 

– преобликује, самостално или у 

сарадњи са другима, материјале и 

предмете за рециклажу; 

– тумачи једноставне визуелне 

информације које опажа у 

свакодневном животу; 

– изражава мимиком и/или телом 

различита расположења, покрете и 

кретања; 

– упоређује свој и туђ естетски 

доживљај простора, дизајна и 

уметничких дела; 

– повезује уметничко занимање и 

одговарајуће продукте; 

– пружи основне информације о 

одабраном музеју; 

– разматра, у групи, шта и како је 

учио/ла и где та знања може 

применити. 

ОБЛИЦИ 

Облици (светлост као услов за опажање облика; 

визуелне карактеристике природних и вештачких 

облика; дизајн предмета за свакодневну употребу). 

Супротности (обојено и безбојно, једноставно и 

сложено, испупчено и удубљено, ближе и даље...). 

Облик и целина (истакнути део целине; везивање и 

спајање облика). 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

Тумачење (невербално и визуелно изражавање; садржај 

визуелних информација). 

Слика и реч (редослед радње у стрипу; знаци; лепо 

писање; честитке). 

ЛИКОВНЕ ИГРЕ 

Боја (светле и тамне боје; боја и облик; боја и звук). 

Замишљања (стварност и машта). 

ПРОСТОР 

Простор (обликовање простора – школа, учионица, соба; 

музеј). 

Кретање (кретање једног облика у простору; кретање 

више облика у простору). 

Сцена (маске, костими, реквизити). 

Кључни појмови садржаја: простор, облик, линија, боја. 

OСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
ОБЛИЦИ 

Наставник прво показује ученицима како да истражују, а затим их подстиче да то раде 
самостално. 

Облици 
Облици се истражују посматрањем предмета из свих углова и/или са свих страна. Наставник 

пита ученике по чему препознају облик, на пример, флаше. Затим, тражи да поставе флашу у 
одговарајући положај тако да се види само дно. Ученици разговарају о томе да ли би препознали 
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предмет да су видели само дно. Истраживање се током године наставља тако што ученици окрећу 
предмете за свакодневну употребу или облике из природе све док не пронађу положај када 
предмет/облик више не може да се препозна. Исто може да се ради са текстуром. Када се увелича 
фотографија текстуре, да ли се препознаје облик? На пример, када се посматрају увеличане шаре 

на крилима лептира или годови на пању? Наставник може да организује игру трагања за познатим 
облицима. Ученици посматрају мрље на поду, шаре на тлу, испупчења и удубљења на зидовима... 
и у њима траже познате облике. Ако у најближем окружењу има облутака, могу да цртају и 
сликају на њима лица или шаре... Могу да истражују облик и боју бачене сенке. Наставник може 
да покаже ученицима фотографије неколико дизајнираних предмета исте намене. На пример, 
торбе уметника Теда Нотена (Ted Noten), Мери Френсис (Mary Frances) или Катлин Дастин 
(Kathleen Dustin). Ученици треба да уоче како је уметник дошао до такве идеје, где је пронашао 

подстицај за стварање... Ове активности подстичу ученике да размишљају о облицима, да 
пажљивије посматрају и да самостално проналазе мотивацију за ликовни рад. 

Симетрија се учи искуствено. Ученици могу да савијају једноставне оригами фигуре. Почиње 

се од најједноставнијих: вртешка, писмо, обележивач страница... Важно је да вежбају прецизно 

савијање папира на пола (по дужини, ширини и дијагонали). Треба да испробају колико пута могу 
да пресавију папир различитих димензија. Додатни захтеви који могу да се поставе (уколико 
наставник процени да су реално изводљиви у конкретном одељењу) је истовремено цртање левом 
и десном руком или сликање одраза предела у води (као припрема, јер ће у старијим разредима 
учити о асиметричној равнотежи). 

Предлог тема за разговор: По чему препознајемо неки облик? У ком положају облик изгледа 
чудно? Како нам изгледају предмети када их осветљавамо из различитих углова? Да ли можемо да 
препознамо облик на основу његове сенке? Да ли постоје линије у облицима? Да ли облици могу 
да буду досадни и занимљиви? Да ли су лева и десна страна нашег лица исте? Како можемо да 

користимо облике из природе? Да ли неки предмети личе на жива бића?... 
Супротности 
Парови очигледних визуелних супротности уче се искуствено. Уочавање, поређење и 

приказивање супротности су активности везане за принцип компоновања, контраст, који ће се 
учити у старијим разредима. У другом разреду се не нуди стручни термин. Један од задатака може 
да буде заједнички цртеж на натрон-папиру постављеном на зид или цртање на школској табли. 

Ученици се деле у две групе. Један ученик из прве групе црта неки познати облик. Друга група се 

договара шта би била очигледна супротност том облику, а затим један ученик из друге групе црта 
договорени облик поред првог. Игра се наставља све док има места на папиру/табли. Рад се 
бележи фотографијом. Основна сврха ове игре је самостална изградња мреже појмова путем 
асоцијација и сарадња. Међутим, ако је ученицима игра занимљива и желе да је понове, 
наставник треба да повећа захтеве (квалитет линије и цртежа, организација композиције, 
повезивање мотива у причу и сл.). 

Предлог тема за разговор: О чему мислимо када кажемо: супротно? Шта значи: различито, а 
шта супротно? Да ли је бела овца супротност црној овци? Да ли бели предмет поцрни када 
искључимо светло? Да ли прво примећујемо црну фигуру или белу позадину?... 

Облик и целина 

Принцип компоновања, доминанта, учи се опажањем истакнутог дела (бића, предмета, боје, 
линије...) неке целине, без дефиниције и усвајања стручног термина. Наставник може да покаже 
ученицима неки непознати садржај (рекламну фотографију, фреску, илустрацију, кадар стрипа...) 
на кратко, да уклони садржај и провери шта су ученици упамтили, шта су прво видели. Наставник 
поново приказује садржај, тражи од ученика да уоче шта све нису одмах запазили, пита их шта 
мисле да је најважније на слици... 

У ликовним задацима ученици спајају различите материјале и предмете комбинованим 
поступцима који укључују и везивање чвора и/или машне. Могу да уче како да пакују поклоне, 
како да ушију дугме, спајају суве гранчице концем у скулптуру коју ће касније осликати 
темперама... 

Предлог тема за разговор: Шта смо данас прво угледали када смо изашли из куће? Шта прво 
видимо када посматрамо нечије лице? Шта прво видимо када посматрамо уметничко дело? Шта 
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значе речи везивање и повезивање? Да ли смо везани за место у коме живимо? Да ли се уметници 
везују за своја дела? Како можемо да повежемо предмете у нову целину?... 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

Тумачење 
Невербално изражавање се реализује на интегрисаним часовима или у корелацији са 

часовима Физичког и здравственог васпитања (драматизација вежбања). Наставник прича причу 
коју ученик прати одговарајућим покретима, мимиком и кретањем. На пример, опонаша кретање 

животиња (зеца, змије, кокошке...); радње (махање, руковање, дириговање, чишћење...); 
кретање услед струјања ваздуха (њихање крошње...) и слично. Ове активности су важне за 
целокупни развој, за укључивање интровертних ученика, као припрема за сценски наступ и за 
касније презентовање радова и пројеката. 

Тумачење слике учи се постепено. Користе се стрип и анимирани филм за одређивање 
редоследа радње, главних јунака, особина и изгледа јунака... Уводи се и разговор о теми, 
односно (једноставном) садржају ликовног дела, при чему наставник не нуди тумачења, већ 
дозвољава да ученици слободно исказују мишљење. 

Ученици треба да обраћају више пажње на знаке у окружењу, почев од важних саобраћајних 
знака за пешаке, до ознака на зградама поште, ресторана, апотеке... Могу да добију основне 
информације о томе како се знаци смишљају и ко их смишља. 

Предлог тема за разговор: Зашто је важно да се разумемо? Како саопштавамо оно што нам је 
важно? Да ли можемо да причамо без речи? Шта нам слике говоре? Да ли сваки знак нешто 
значи? Да ли свако може да разуме знак? Зашто људи праве печате и грбове?... 

Слика и реч 
Предлог је везан за значај учтиве и добронамерне комуникације. Ученици треба да повезују 

речи и реченице које изговарају и одговарајућу мимику и гест. Такође, треба да усклађују текст и 

слику. На крају полугодишта могу да дизајнирају честитке. Додатни захтеви су, као и у првом 
разреду, украшавање слова (иницијала), које ће нацртати или насликати и на мањем и на већем 
формату папира. 

Предлог тема за разговор: Шта је учтива комуникација и зашто је важна? Шта је најлепше 

што смо икада чули? Шта је најлепше што смо данас неком рекли? Како можемо да нацртамо лепу 
реч? Ко смишља изглед украсних слова? Како да смислимо позитивне поруке за честитке?... 

ЛИКОВНЕ ИГРЕ 

У овој целини су груписани предлози који се односе на индивидуално изражавање и 
истраживање изражајних могућности материјала и техника. 

Боја 

Ученици још увек уче о боји истраживањем, наставник не нуди дефиниције и објашњења 
шта су основне боје и како да направе изведене боје. Уколико то већ знају, наставник може да 
тражи да експериментом провере да ли мешањем различитих боја могу да добију основне боје. 
Тонове које добију треба да нанесу на папир, једне до других (папир касније могу да употребе за 
колаж). У току године се планира више задатака везаних за изражавање утиска или расположења 
светлим или тамним бојама, односно за повезивање светлих и тамних боја са неким појмом 
(радост, одмор, туга, смиреност, брзина, бука, детињство...). Боја се повезује и са звуком. 

Наставник бира композиције без текста и тражи од ученика да насликају светлим или тамним 
бојама свој доживљај музичког дела. На исти начин могу светлим или тамним бојама да изразе 

доживљај књижевног, ликовног или филмског дела. Било би добро да се ликовни задаци не 
реализују само сликањем, већ и отискивањем (импровизованим печатима, згужваном кесом, дном 
пластичне флаше...). 

Предлог тема за разговор: Које боје називамо светлим, а које тамним бојама? Када 
користимо светле, а када тамне боје? Да ли се неке боје лепо слажу? Зашто нам се нека боја више 
свиђа од других? Да ли постоје боје за дечаке и боје за девојчице? Да ли постоје боје за децу и 
боје за одрасле? Да ли постоје јестиве боје? Како природа мења боју? Која бића мењају боју? Која 
је разлика између бојења и сликања? Чиме можемо да бојимо, а не можемо да сликамо? Ако 

насликамо љубичасту банану, да ли смо погрешили? Шта све можемо да отискујемо?...... 
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Замишљања 
Сврха задатака који се раде на основу разноврсних и непотпуних информација 

(фотографија, део текста, музичка вињета...), а које ученици треба да допуне и изразе у 
ликовном раду је развој маште. Од другог разреда и надаље ученици смишљају називе својих 
радова, јер се и на тај начин развија креативност. 

Предлог тема за разговор: Шта је стварност, а шта машта? Када јесте, а када није пожељно 
да измишљамо? Како себе замишљамо у будућности? О чему размишљамо када посматрамо 

непознату фотографију? Шта замишљамо када слушамо музичко дело?... 
ПРОСТОР 

У овој целини су предложени пројекти везани за обликовање простора, који могу да се 
реализују било када у току године. 

Простор 
О амбијенту се учи тако што се ученицима постављају питања: какав утисак неки простор 

оставља на њих, како се осећају у том простору, шта им привлачи пажњу, а шта им смета, шта би 

променили и сл. Не нуде се дефиниције и не наводе елементи који чине амбијент. О амбијенту 
(утиску о простору) разговара се у свакој прилици која се укаже. 

Ученике би требало упознати са једним одређеним музејом, не само са изгледом зграде и 

локацијом, већ са ентеријером и врстом експоната, са сврхом чувања експоната, са активностима, 
односно шта могу да очекују у музеју (тематске изложбе, едукативни програм...), на шта је 
потребно обратити пажњу... 

Пројекти везани за обликовање простора могу да буду обликовање макета и обликовање 

дела простора у школи. Најједноставније макете обликују се техником клуаж. Ученици обликују 
куће, зграде и друге делове насеља од разноврсне амбалаже (кутијице од лекова, кутије од 
кекса...), појединачне елементе лепе на картонску подлогу и премазују белом бојом (еколошка 
боја за зидове). Касније могу фломастерима да доцртају детаље (прозоре, врата...), али је важно 
да композиција не буде шарена. Осим насеља које им је познато, могу да обликују и насеља из 
прошлости, насеља других култура или насеље из маште. Основна сврха овог пројекта је 
организација композиције у простору и сарадња. 

Предлог тема за разговор: Шта нам се највише свиђа у нашој околини? Како се живело 
некад, а како сад? Како изгледају насеља у неким културама? Шта можемо да научимо у музеју? 
Како можемо сами да украсимо своју собу?... 

Кретање 
Ученици треба да опажају кретање бића и машина. На пример, како лети једна птица, а како 

јато птица; како се креће један пешак, а како група пешака... Затим, које материјале може да 
покрене струјање ваздуха у затвореном простору (лишће, папир, картон, камен, пластика...). 
Обликовање дела простора у школи може да буде израда мобилне скулптуре (и да се веже за 
кретање услед струјања ваздуха). Идеје за планирање пројекта могу се пронаћи на интернету ако 
се у претраживач унесе: „mobile art lesson plans” или „hanging art in school”. 

Предлог тема за разговор: Шта се све креће у природи? Шта могу да покрену вода и ваздух? 
Шта се све само креће? ... 

Сцена 

Обликовање елемената сцене, маски и костима за школску представу реализује се у 
пројектној настави (није нужно да представа буде реализована, важно је припремање). Ученици 

обликују маске, костиме и реквизите према садржају одабраног текста (бајке, песме, драмског 
текста...). 

Предлог тема за разговор: Шта је сцена? Од чега све можемо да направимо маске? Како од 
старе одеће можемо да направимо костим за представу? Ко и како шминка глумце? Како можемо 
да уредимо сцену у школи?... 
 

Назив предмета МУЗИЧКА КУЛТУРА 
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Циљ 

Циљ наставе и учења Музичке културе је да код ученика рaзвиjе 

интeрeсoвaње и љубав према музици кроз индивидуално и колективно 

музичко искуство којим се подстиче развијање креативности, естетског 

сензибилитета и духа заједништвa, као и одговорног односа према очувању 

музичког наслеђа и културe свoгa и других нaрoдa. 

Разред други 

Годишњи фонд часова 36 часова 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/области ученик ће 

бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА                        САДРЖАЈИ 

– oбјасни својим речима утиске о 

слушаном делу, особине тона, 

доживљај прегласне музике и њеног 

утицаја на тело; 

– разликује различитe инструменте по 

боји звука и изражајним 

могућностима; 

– издвоји основне музичке изражајне 

елементе; 

– препозна музичку тему или 

карактеристични мотив који се 

понавља у слушаном делу; 

– повезује карактер дела са 

изражајним музичким елементима и 

инструментима; 

– изговара бројалице у ритму, уз 

покрет; 

– пева по слуху песме различитог 

садржаја и расположења; 

– изводи уз покрет музичке и 

традиционалне игре; 

– примењује правилан начин певања и 

договорена правила понашања у 

групном певању и свирању; 

– свира по слуху ритмичку пратњу уз 

бројалице и песме, једноставне 

аранжмане, свирачке деонице у 

музичким играма; 

– повезује почетне тонове песама-

модела и једноставних наменских 

песама са бојама; 

– повезује ритам са графичким 

приказом; 

СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ 

Уметничка музика у цртаним и анимираним филмовима. 

Однос звук-лик, музика-радња. 

Композиције које илуструју различита осећања. 

Звук и тон (извори) – звуци из природе и окружења. 

Тон: боја (различити гласови и инструменти), трајање 

(кратак-дуг), јачина (гласан-тих), висина (висок-дубок). 

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 у 

животу ученика. 

Музичка прича. 

Композиције различитог карактера и елементи музичке 

изражајности (мелодијска линија, темпо, ритам, 

динамика). 

Музички бонтон. 

Музика и здравље. 

Носиоци звука (цеде плејер, рачунар...). 

ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

Изговор бројалице у ритму уз покрет. 

Звучне ономатопеје и илустрације 

Правилaн начин певања – држање тела и дисање. 

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 
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– објашњава својим речима доживљај 

свог и туђег извођења; 

– учествује у школским приредбама и 

манифестацијама; 

– направи дечје ритмичке 

инструменте; 

– осмисли покрете уз музику; 

– осмисли ритмичку пратњу за 

бројалице, песме и музичке игре 

помоћу различитих извора звука; 

– осмисли одговор на музичко питање; 

– осмисли једноставну мелодију на 

краћи задати текст; 

– према литерарном садржају изабере 

од понуђених, одговарајући музички 

садржај; 

– поштује договорена правила 

понашања при слушању и извођењу 

музике; 

– користи самостално или уз помоћ 

одраслих, доступне носиоце звука. 

њихових почетних тонова уз боју (а1 бела, ха1 љубичаста 

боја). 

Дечји и алтернативни инструменти и начини свирања на 

њима. 

Инструментална пратња по слуху 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. 

Музички бонтон. 

МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

Израда дечјих ритмичких инструмената од различитих 

материјала. 

Креирање сопствених покрета уз музику. 

Стварање једноставне ритмичке пратње коришћењем 

различитих извора звука. 

Музичка питања и одговори и музичка допуњалка. 

Стварање звучне приче од познатих музичких садржаја, 

звучних ономатопеја и илустрација на краћи литерарни 

текст. 

 

Кључни појмови садржаја: звук, тон, певање, свирање, слушање, музичке игре, музички бонтон. 

 

OСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
Процес учења базира се на избору најупечатљивијих музичких примера (за слушање или 

извођење музике), који имају задатак да активирају свесну активност, фокусирају пажњу 
ученика, иницирају процес мишљења и креирају одговарајући емоционални доживљај. На часу 
треба да преовлађују активности којима се развијају знања, вештине и ставови садржани у 
дефинисаним исходима за конкретан час. 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 
Слушaњe музикe je aктиван психички прoцeс кojи подразумева eмoциoнaлни дoживљaј и 

мисaoну aктивнoст. Кoмпoзициje кoje сe слушajу свojим трajaњeм и сaдржajeм треба да oдгoвaрajу 
опажајним мoгућнoстимa учeникa. Композиција се први пут увек слуша у целини (демонстративно 
слушање), са унапред постављеним задатком за слушање музике − уочавање извођачког медија: 

инструментално или вокално (соло, групно) или оркестарско музицирање. Свако следеће 
слушање (три до четири пута) је фрагментарно у оквиру кога се издвајају упечатљиве целине и 

анализирају носећи елементи музичког дела ‒ у случају литерарног садржаја (текстуална 
анализа), понављања, мелодија, темпо, ритам (аналитичко слушање). Повезујући постепено 
елементе музичког дела са карактером самог дела, ученик се развија у смеру активног слушања 
музике, а квалитетном комуникацијом између наставника и ученика долази до постепеног утицаја 
на развој естетске осетљивости, музичког укуса и интересовања и припремају се услови за 

развијање естетског процењивања. Ученичка знања из различитих области треба повезати и 
ставити у функцију разумевања слушаног дела. 

ИЗБОР КОМПОЗИЦИЈА ЗА СЛУШАЊЕ 
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Химне 
1. Светосавска химна 

2. Државна химна 

3. Школска химна 

Народне песме 
1. Кад се Ћира оженио 
2. Чардаш 

3. Ој Мораво 
4. Банатско коло 
5. Дивна, Дивна 
6. Mоравац коло 
Песме за децу 
1. П. Ступел: Пахуљице 
2. А. Кораћ: Молимо за фину тишину 

3. А. Кораћ: Радост Европе 
4. М. Субота: Другарство 
5. Н. Херцигоња: Шапутање 
6. М. Шоуц: Заклео се бумбар 
7. Б. Коцкица: Ласте 
8. Хор Колибри: Тротинет 
9. Хор Колибри: Љубав је то 

10. Д. Лаковић: Дај ми крила један круг 
11. Хор Колибри: Најлепша је земља моја 
12. Хор Колибри: Какви су моји тата и мама 
13. С. Барић: Трепти звезда плавим оком 
14. Р. Милосављевић: Примили смо вести тазе 
15. Л. Вукомановић: Свети Саво, мудра главо 

16. М. Бајагић: Мали слонови 
17. Д. Лаковић и хор Колибри: Здравица 
Домаћи композитори 

1. С. Христић: Грлица, Охридска легенда 
2. С. Бинички: Марш на Дрину 
3. П. Коњовић: Сељачка игра 
4. М. Ђурђевић: Анђели певају 

5. Љ. Манасијевић: Од Бога је речено 
Страни композитори 
1. Н. Римски Корсаков: Бумбаров лет (The King`s Singers) 
2. Ј. Штраус: Анина полка 
3. Ф. Ж. Госек: Гавота 
4. K. Сен Санс: Карневал животиња (Марш лавова, Акваријум, Птице, Магарци) 
5. П. И. Чајковски: Валцер, Успавана лепотица 

6. Ј. Брамс: Мађарска игра бр. 5 
7. Л. Андерсон: Синкопирани сат 
8. П. И. Чајковски: Шпанска игра, Лабудово језеро 
9. П. И. Чајковски: Игра свирала 
10. А. Бородин: Половецке игре, Кнез Игор 

11. А. Понкијели: Игра сатова, Ђоконда 

12. Е. Григ: У дворани планинског краља 
13. Х. Манцини: Пинк Пантер, тема 
14. Р. Шуман: Дивљи јахач 
Видео примери 
K. Сен Санс: Карневал животиња, Фламингоси, 

https://www.youtube.com/watch?v=OvPjtolajZk 
K. Сен Санс: Карневал животиња, Акваријум, 

https://www.youtube.com/watch?v=9h_J5601Q_0 https://www.youtube.com/watch?v=dMfXBY35LXo 
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K. Сен Санс: Карневал животиња, Марш лавова, https://www.youtube.com/watch?v=8y-
KBlDFZOo 

K. Сен Санс: Карневал животиња, Кенгури, https://www.youtube.com/watch?v=Ae_Obzv0XeI 
Чајковски: Игра шећерне виле, https://www.youtube.com/watch?v=mQqbnMSm2aQ 

I like to move it move it, https://www.youtube.com/watch?v=hdcTmpvDO0I 
П. И. Чајковски: Игра свирала, https://www.youtube.com/watch?v=tsr9178bDB0 
Ј. Брамс: Мађарска игра бр. 5, https://www.youtube.com/watch?v=vos4eXSM9qA 
Н. Римски Корсаков: Бумбаров лет, https://www.youtube.com/watch?v=TZG8bN8tAws 
ИЗВОЂЕЊЕ 
Сваки аспект извођења музике има непосредан и драгоцен утицај на развој ученика. 

Извођењем музике активира се велики број когнитивних радњи, развија дугорочно памћење и 

фине моторичке радње. Посебну пажњу треба усмерити на спонтане покрете као одговор на 
музички доживљај. 

Бројалице 

Бројалице су драгоцен музички садржај у настави музичке културе за развијање ритмичких 

способности ученика. Слогови бројалице изговарају се у ритму, прецизно и увек праћени 
одговарајућим покретом. Покрет који прати бројалицу представља извођење пулса, ритма или 
груписање удара. Учењем и извођењем бројалица, развијају се ритмичке способности и припрема 
свирање на дечјим инструментима, због чега је извођење бројалице добра уводна активност пре 
учења песме или свирања на дечјим ритмичким инструментима. Певане бројалице подразумевају 
мелодију малог обима од неколико тонова, па су погодне за почетак наставе и као уводна 

активност пре певања песама, уколико садржај бројалице корелира са садржајем текста нове 
песме. Правилан исход учења бројалице видљив је добијањем ритмички уједначеног покрета 
целе групе. 

Певање 
Избор песме треба да буде примерен узрасту ученика и њиховим интересовањима (тематика, 

ритмичка конструкција, форма, артикулација мелодијских скокова, садржај, мелодија и ритам). 
Вежбе правилног држања тела, дисања и говорне артикулације треба да претходе обнављању 
познатих песама, које су опет садржајно и/или музички сличне оној коју ће учити. 

Рад на песми почиње обрадом литерарног текста (мотивациони разговор), а након тога следи 

звучна демонстрација. Песма се учи по деловима, а затим спаја у целину. Важно је увек обратити 
пажњу на правилну дикцију и инсистирати на изражајном извођењу песме. 

Једноставни модели и наменске песме чији се почеци везују за боје служе за стварање 
звучног фонда и представа. На овом нивоу модели се уче по слуху. 

Музичке игре 
У настави музичке културе пожељно је што чешће повезивати покрет и певање извођењем 

различитих врста музичких игара. Поред музичких игара са певањем, музичких игара са певањем 
уз инструменталну пратњу, инструменталних музичких игара, традиционалних музичких игара са 
певањем и без певања (само уз инструменталну пратњу), дидактичких музичких игара, музичку 
игру може да представља и било која песма чији литерарни садржај може да буде исказан 
покретом. Музичка игра се обрађује као песма по слуху, након чега следи усвајање покрета. Циљ 

извођења сваке игре је постизање уједначеног покрета целе групе. Група се формира слободним 
избором, тако што се води рачуна о броју ученика који чине групу (ако није другачије 
прецизирано, група максимално треба да има до шест ученика). Сви ученици учествују у 
извођењу музичке игре, међусобним смењивањем група, све док игру не изведе цело одељење. 

 
Свирање 
Ова активност се реализује на дечјим и алтернативним инструментима (тело, предмети из 

окружења, инструменти које деца направе по узору на Орфове). 

Тонску боју инструмената треба повезивати са музичким садржајем. 

Примери ритмичке пратње могу бити: 
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– извођење пулса (основне ритмичке јединице), 

– извођење ритма (који се поклапа са говорним ритмом бројалица и песама па се као такав 
једноставно учи по слуху), 

– груписање удара – различитим покретима и различитим изворима звука се на један начин 

изводи наглашена прва у такту, а лакшим покретом и слабијим извором звука друга, односно 
остале слабије наглашене у такту, 

– ономатопеја звучних илустрација – специфична места у тексту песама могу се звучно 
илустровати адекватним инструментом или неким другим предметом. 

У извођењу инструменталних аранжмана ученике делити у две групе. 

ИЗБОР КОМПОЗИЦИЈА ЗА ПЕВАЊЕ 

Химне 
Државна химна 

Светосавска химна 

Школска химна 

Народне песме и традиционалне дечје игре (уз певање) 
Дуње ранке 
Дечја поскакуша 

Шетња 
Зелени се јагодо 
Коларићу Панићу 
Лепа Анка 
Вишњичица род родила 
Сʾ оне стране Дунава 

Медвед бере јагоде 
Седи Ћира на врх сламе 

Ој, Јело, Јелице 
Кад смо били бебе 
Божићна песма 
Ој, Бадњаче, Бадњаче 
Помози нам Вишњи Боже 

Дечје песме 
М. Милојевић: На ливади 
Л. Вукомановић: Свети Саво, мудра главо 
М. Бајагић: Мали слонови 
М. Субота: Телефонијада 
З. Христић: Бус 

Д. Лаковић: Ечке, течке 
Хор Колибри: Какви су моји тата и мама 
Ст. Коруновић: Јесен 
Ст. Коруновић: Ала веје, веје 
Хор Колибри: Преко брда, преко брега 

Џ. Пјерпонт: Звончићи 
Ж. Б. Лили: Док месец сја 

Р. Томерлин: Рибар 
Б. Мандић: Свиња 
Б. Мандић: Јелен 
Б. Мајданац: Имитатори 
Ст. Коруновић: Пролећна песма 
В. Астраџијева: Пролеће (Висибаба мала) 
В. А. Моцарт: Француска песма 

Музичке игре 
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Перпетум џезиле: Киша 
Н. Хиба: Лептир 
М. Петров: Загонетка 
В. Томерлин: Семафор 

Свирање на дечјим инструментима 
Народна песма: С оне стране Дунава 
Народна песма из Шумадије: Шетња (Пођи Миле у наш крај) 
Српска народна песма из Хрватске: Ој, Јело, Јелице 
Народна песма: Седи Ћира на врх сламе 
Ж. Б. Лили: Док месец сја 
В. А. Моцарт: Француска песма 

Ст. П. Коруновић: Јесен (Нестало је лета) 
Џ. Пјерпонт: Звончићи 
В. Астраџијева: Пролеће (Висибаба мала) 
М. Милојевић: На ливади 
Модели 

Народна песма: Дошла ми бака 

Народна песма: Ресаво водо ‘ладна 
Народна песма: Ми идемо преко поља 
Народна песма: Фалила ми се 
Народна песма: Сол ми дај 
Народна песма: Лазара мајка учила 
З. М. Васиљевић: Синоћ је куца лајала 
М. Живковић: Сиђи мацо 

СТВАРАЛАШТВО 
Дечје музичко стваралаштво пoдстичe музичку машту, утиче на развој ствaрaлaчкoг 

мишљeња, прoдубљуje интeрeсoвaњa и тако дoпринoси квалитетнијем остваривању позитивних 
исхода наставе. 

Ствaрaлaштвo мoжe бити зaступљeнo крoз: 

– импрoвизaциjу игрe/покрета нa oдрeђeну музику 

– израду дечјих ритмичких инструмената од различитих материјала 

– музичке импровизације 

– музичкa питaњa и oдгoвoрe 

– кoмпoнoвaњe мeлoдиje нa зaдaти тeкст 

– илустрацију доживљаја музике 

– одабир познатог музичког садржаја у односу на литерарни. 

Сви видови музичког стваралаштва реализују се искључиво по слуху, без записивања 
мелодија. 

 

Назив предмета ДИГИТАЛНИ СВЕТ 

Циљ 

Циљ наставе и учења предмета Дигитални свет јесте развијање дигиталнe 

компетенције ученика неопходне за безбедну и правилну употребу дигиталних 

уређаја за учење, комуникацију, сарадњу и развијање основа алгоритамског 

начина размишљања. 

Разред Други 

Годишњи фонд часова 36 часова 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
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По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

– упореди начин на који учи у 

школи са онлајн учењем путем 

школске платформе; 

– користи школску платформу за 

онлајн учење (уз помоћ 

наставника и/или 

родитеља/законског заступника); 

– самостално користи дигиталне 

уџбенике за учење; 

– креира, чува и поново уређује 

дигиталну слику (самостално 

и/или уз помоћ наставника) 

користећи одговарајућу 

апликацију; 

– својим речима објасни појам 

покретне слике; 

– креира елементе покретне 

слике; 

– креира једноставан графички 

дигитални материјал намењен 

познатој публици; 

– својим речима објасни због 

чега дигиталне уређаје 

повезујемо на мреже, 

укључујући интернет; 

– наведе могућности за размену 

материјала, комуникацију и 

заједнички рад (учење) које су 

настале захваљујући 

умрежавању дигиталних уређаја; 

– објасни добитке и ризике који 

произилазе из комуникације 

путем дигиталних уређаја; 

– разликује неприхватљиво од 

прихватљивог понашања при 

комуникацији на интернету; 

– реагује на одговарајући начин 

ако дође у додир са 

непримереним дигиталним 

садржајем, непознатим, 

злонамерним особама или 

особама које комуницирају на 

неприхватљив начин; 

– наведе неке од начина на које 

ДИГИТАЛНО 

ДРУШТВО 

Учење путем школске платформе за онлајн учење. 

Учење уз помоћ дигиталних уџбеника. 

Креативно графичко изражавање коришћењем 

дигиталног уређаја. 

Умрежавање дигиталних уређаја и прилике за размену 

материјала, комуникацију и заједнички рад који из 

умрежавања произилазе. 

БЕЗБЕДНО 

КОРИШЋЕЊЕ 

ДИГИТАЛНИХ 

УРЕЂАЈА 

Добици и ризици који произилазе из комуникације 

путем дигиталних уређаја. 

Понашање на интернету – интернет бонтон. 

Остављање личних података при коришћењу 

дигиталних уређаја. 

Примерена реакција у случају контакта са 

непримереним дигиталним 

садржајем, непознатим, злонамерним особама или 

особама које комуницирају на неприхватљив начин. 

Организација времена и услова за рад при онлајн 

учењу. 

Коришћење дигиталних уређаја и заштита животне 

средине. 
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корисници дигиталних уређаја 

остављају личне податке у 

дигиталном окружењу; 

– организује сопствено учење у 

онлајн окружењу на начин који 

не угрожава здравље и личну 

безбедност, као и сигурност 

дигиталног уређаја; 

– предложи начине одлагања 

електронског отпада који не 

угрожавају животну средину; 

– својим речима објасни појам 

алгоритам; 

– анализира једноставан познати 

поступак који садржи 

понављања одређених радњи и 

представи га алгоритамски; 

– креира одговарајући 

рачунарски програм у визуелном 

програмском језику; 

– анализира једноставан програм 

креиран у визуелном 

програмском језику и објасни 

шта и на који начин тај програм 

ради; 

– уочи и исправи грешку у 

једноставном програму, провери 

ваљаност новог решења и по 

потреби га додатно поправи 

(самостално или сараднички); 

– креира програм у визуелном 

програмском језику којим 

управља понашањем 

расположивог физичког 

дигиталног уређаја. 

АЛГОРИТАМСКИ 

НАЧИН 

РАЗМИШЉАЊА 

Разлагање проблема на мање целине. 

Осмишљавање алгоритама линијске и цикличне 

структуре који води до решења једноставног 

проблема. 

Креирање рачунарског програма у визуелном 

програмском језику. 

Анализа постојећег програма креираног у визуелном 

програмском језику и тумачење функције блокова од 

којих је сачињен. 

Управљање понашањем физичког дигиталног уређаја 

креирањем програма у визуелном програмском језику. 

Уочавање и исправљање грешака у програму. 

Кључни појмови садржаја: онлајн учење, дигитална слика, покретна слика, умрежавање дигиталних 

уређаја, комуникација, лични подаци, одлагање електронског отпада, алгоритам, програмирање у визуелном 

програмском језику 

 

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Наведене исходе потребно је остварити са различитим нивоима расположивости дигиталних 
уређаја намењених за коришћење од стране ученика. Наставник треба да реализује наставу у 
кабинету за информатику и омогући ученицима да користе рачунаре на начин који директно 
доприноси остваривању дефинисаних исхода учења. Препорука је да два ученика користе један 
рачунар како би се развило вршњачко учење, делила одговорност и развијао тимски рад. 

Вероватно је да ученици имају искуства са коришћењем дигиталних уређаја. Од изузетног је 
значаја да та искуства наставник увиди и уважи. Ученици могу бити вешти корисници 
технологије, али то не значи да су и компетентни у овој области. У том смислу, наставник има 
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слободу да наставу организује у складу са техничким могућностима, предзнањима и потребама 
својих ученика. 

Током реализације наставе, рад наставника мора бити континуирано усмерен ка смањивању 
дигиталног јаза. Важно је да наставници помогну ученицима који немају могућност приступа 
технологији од куће тако што ће их, у кабинету за информатику, повезати са ученицима који су 
дигитално спретни и радити на поспешивању вршњачког учења. Обавезивање ученика да користе 
наставне материјала за које им је потребан приступ интернету од куће неправедно је према онима 

који га немају. За такве ученике наставник мора да обезбеди алтернативу – могућност приступа 
школским дигиталним уређајима, пре или после наставе. 

Дигитално друштво 
У циљу достизања исхода упореди начин на који учи у школи са онлајн учењем путем 

школске платформе и користи школску платформу за онлајн учење (уз помоћ наставника и/или 
родитеља/законског заступника) наставник иницира разговор са ученицима на тему онлајн 
учења: 

– какав је то вид учења; 

– по чему се разликује, а по чему је сличан учењу у школи; 

– које су предности, а које слабе стране једног и другог облика учења. 

На основу одговора ученика, наставник износи чињенице о онлајн учењу наглашавајући да 
је оно саставни део традиционалног учења, да представља подршку учењу код куће и омогућава 
образовни контакт са наставником и ван школског времена. 

Ученицима треба демонстрирати основне могућности школске платформе за онлајн учење. 

Упутити ученике да, код својих кућа, заједно са родитељима (којима су достављени 
приступни параметри) приступе школској платформи за учење и проуче материјал везан за 
предмет Дигитални свет. 

Препоручени број часова: 2. 

За достизање исхода самостално користи дигиталне уџбенике за учење, наставник подстиче 

ученике да, за дубље разумевање неког наставног садржаја користе дигитални уџбеник 

аргументујући зашто препоручује да се баш тај садржај проучи коришћењем дигиталног 
уџбеника. 

Препоручени број часова: 1. 

У зависности од врсте дигиталних уређаја који су на располагању ученицима, наставник 

бира одговарајућу једноставну апликацију за цртање и упознаје ученике са радним окружењем. 
Примери задатака за ученике који доприносе достизању исхода креира, чува и поново уређује 
дигиталну слику (самостално и/или уз помоћ наставника) користећи одговарајућу апликацију: 

– Именуј дате геометријске фигуре и од њих креирај дигиталну слику. (Наставник 
представља технику селектовања и премештања дела слике.) Исте фигуре исеци са папира, обоји 
и залепи у свеску тако да добијеш исту слику. Који начин је лакши за исправљање грешака, 
бржи? 

– Исцртавајући геометријске фигуре креирај слику велике печурке и пет печуркица које 
изгледају баш као велика. (Наставник представља технике копирања и промене величине 

селектованог дела слике.) Исте печурке нацртај у свесци. Да ли је на папиру могуће нацртати пет 
печуркица тако да све буду идентичне величине и изгледају баш као велика? Зашто? 

– Помоћу рачунара нацртај два пса који идентично изгледају и који гледају један у другог. 
(Наставник представља технике копирања и превртања селектованог дела слике.) Уради исто у 
свесци. Да ли је на папиру могуће нацртати идентичне псе који гледају један у другог? Зашто? 

Наставник унапред припрема датотеке у којима ће ученици радити. Упућује их како да их 
отворе, ураде задатак и сачувају свој рад, не улазећи у детаље везане за организацију података 

на дигиталном уређају. Другим речима, када ученици користе дигитални уређај у оквиру 
извођења наставе или самосталног рада, ученицима треба објаснити, корак по корак, „где да 
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кликну” или обезбедити да одабрана апликација буде покренута пре него што ученици започну 
рад. У случају да ученици користе дигиталне уређаје са тастатуром и мишем, акценат треба да 
буде на коришћењу миша уз минимално коришћење тастатуре. 

Препоручени број часова: 8. 

Активностима за достизање исхода својим речима објасни појам покретне слике и креира 
елементе покретне слике треба да претходи приказивање анимираних слика ученицима и 
демистификовање доживљаја покрета (најбоље отварањем приказане анимиране слике у 
одабраној апликацији). Ученике треба упутити у начин израде анимиране слике бирајући тему из 
градива (смена годишњих доба, правила за безбедно понашање у саобраћају и сл.), а затим им 
задати да осмисле слике које ће чинити анимацију и које ће они нацртати на папиру или помоћу 
дигиталног уређаја. Након тога, наставник фотографише цртеже ученика или преузима креиране 

дигиталне слике и учитава их у одабрану апликацију за анимацију, демонстрирајући технику. 
Покреће смењивање статичних слика стварајући доживљај покрета. Уколико наставник не жели 
да користи неку од специјализованих апликација за израду анимација, он ученицима може да 
дочара доживљај покрета брзим смењивањем креираних слика у уграђеном програму за приказ 

слика, који је саставни део оперативног система инсталираног на рачунару који користи. То чини 
тако што слике које чине једну анимацију именује редним бројевима који осликавају редослед 

приказа у анимацији, сачува у одговарајућој фасцикли, а затим прикаже прву од њих. Брзим 
притискањем стрелица на тастатури рачунара слике ће се смењивати и креирати илузију 
кретања. 

Препоручени број часова: 4. 

У сарадњи са активом учитеља првог разреда, наставник ученицима представља теме које су 
од интереса за прваке. Активности за достизање исхода креира једноставан графички дигитални 
материјал намењен познатој публици обухватају одабир једне од тема и креирање графичког 
дигиталног материјала (статичне или покретне слике) намењеног млађим другарима. Ово је 
погодан тренутак да се ученицима нагласи да знање и вештине које су стекли на претходним 
часовима могу да буду корисни већ у овом тренутку. Наставник организује „гостовање” код 

првака и представљање креираних материјала. 
Задовољство што су применом сопственог знања и вештина помогли људима у свом 

окружењу јесте осећање које наставник треба да подстакне код ученика. 

Препоручени број часова: 2. 

За достизање исхода својим речима објасни због чега дигиталне уређаје повезујемо на 
мреже, укључујући интернет, потребно је, без инсистирања на дефиницијама, предочити 
ученицима да је рачунарска мрежа, као и интернет, сачињена од дигиталних уређаја који су 

међусобно повезани. Међу тим уређајима налазе се и они дигитални уређаји чији је посао да 
спроводе податке који нису њима намењени, већ су намењени неким другим дигиталним 
уређајима (као што саобраћајац на улици усмерава аутомобиле, камионе, пешаке итд.). Сви 
подаци који путују мрежом подељени су у мале делове. Када сви делови стигну на своје 
одредиште и буду правилно распоређени, ми добијамо поруку, слику и сл. 

Ученицима треба показати видео запис који илуструје претходно изнето (нпр. 
https://bit.ly/kakoradiinternet). 

Иницирати хеуристички разговор на тему добробити које произилазе из повезивања 
дигиталних уређаја на мреже (комуникација, размена текстова, слика, звучних и видео-записа, 
дељење ресурса – нпр. штампача). 

Препоручени број часова: 2. 

У оквиру активности за достизање исхода наведе могућности за размену материјала, 
комуникацију и заједнички рад (учење) које су настале захваљујући умрежавању дигиталних 
уређаја подстицати ученике да објасне шта је све могуће размењивати у оквиру школске 
платформе (текстове, слике, поруке итд.). Постављати питања која воде ученике ка спознаји да 
је онлајн учење могуће зато што су рачунари које користе наставник и они повезани на интернет, 
чиме је омогућена размена материјала, комуникација, сараднички рад… 
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Подстицати ученике да опишу послове својих родитеља – колико њих користи дигитални 
уређај на послу, да ли је тај уређај повезан на интернет, зашто је потребно да буде повезан на 
интернет, да ли су и како радили од куће и сл. 

Препоручени број часова: 1. 

Безбедно коришћење дигиталних уређаја 
У активностима за достизање исхода објасни добитке и ризике који произилазе из 

комуникације путем дигиталних уређаја, разликује неприхватљиво од прихватљивог понашања 
при комуникацији на интернету, реагује на одговарајући начин ако дође у додир са 
непримереним дигиталним садржајем, непознатим, злонамерним особама или особама које 
комуницирају на неприхватљив начин и наведе неке од начина на које корисници дигиталних 
уређаја остављају личне податке у дигиталном окружењу треба нагласити да комуникација путем 

дигиталних уређаја не може да замени живи контакт са другим људима, али свакако доприноси 
да се не осећамо искључени из дешавања око нас. Разговарати са ученицима о видовима 
дигиталне комуникације и, ослањајући се на искуство и запажања ученика, објаснити 
карактеристике сваког од поменутих видова (друштвене мреже, Вајбер групе, имејл, видео-

састанци и сл.). Важно је нагласити да је у правилима коришћења друштвених мрежа наведено 
колико година требају да имају особе које те мреже користе. Старосне границе нису 

успостављене без основа и онај ко наведе лажни број својих година ризикује да сноси одређене 
последице и доведе себе у опасне ситуације. Упознати ученике са правилима писане онлајн 
комуникације и интернет бонтоном. Објаснити улогу емотикона у писаној комуникацији. 
Разговарати са ученицима о непримереној комуникацији (говор мржње, вређање, 
омаловажавање), као и о ризичној комуникацији (контакт са непознатим особама) на начин који 
не оставља утисак да је боље да интернет не користимо, већ да морамо да будемо одговорни док 
то чинимо. Оснажити ученике да реагују на адекватан начин уколико дођу у додир са 

непримереним садржајима или су сведоци насиља (не упуштати се у расправе, већ се одмах 
обратити одраслој особи за помоћ). Такође, неопходно је поменути и прилике које добијамо кроз 
комуникацију на мрежи (учење, изучавање области које нас интересују). 

Подстицати ученике да наведу неке од података који спадају у личне податке и упознати 
ученике са чињеницом да коришћењем дигиталних уређаја остављамо личне податке на 
интернету, а да тога често нисмо ни свесни. Свако чињење у дигиталном окружењу оставља 

отисак, као када газимо по неутабаном снегу. Неки од тих отисака могу да имају утицај на наш 

будући живот. Такође, обновити знање о неопходности софтверске заштите дигиталног уређаја 
јаком лозинком. Поменути постојање двостепене заштите и појаснити како она функционише. 

Ученици треба да креирају статичке или покретне слике које подижу свест о могућностима 

које доноси комуникација на интернету, али и опасностима које вребају уколико се комуникацији 
не приступи на одговоран начин. Креиране слике постављају се на школско веб-место и тиме се 
промовише стваралаштво ученика, које постаје доступно њиховим породицама и рођацима. 

Препоручени број часова: 4. 

Активностима за достизање исхода организује сопствено учење у онлајн окружењу на начин 
који не угрожава здравље и личну безбедност, као и сигурност дигиталног уређаја треба да 
претходи разговор са ученицима о њиховим навикама када је учење у питању – да ли сами 

планирају када ће и шта учити, ко им помаже, како се са укућанима договарају око коришћења 
дигиталних уређаја за учење. Постављати потпитања која се односе и на начин коришћења 
дигиталних уређаја, што треба искористити за обнављање наученог у претходном разреду – 

потребе за неговањем здравих навика када је употреба дигиталних уређаја у питању. Подсетити 
ученике на проблеме који могу да настану, а везани су за оштећења вида и коштано-мишићног 
система и нагласити да они не настају због употребе технологије, већ неодговорног понашања 

корисника технологије (неправилног положаја тела, претежног седења, дужег гледања без 
промене фокуса). Такође, треба подсетити ученике да дигитални уређаји захтевају пажљиво 
руковање (не доводити уређај у контакт са течностима, посебно слатким пићима, штитити га од 
прашине, излагања прекомерној топлоти и сл.) и одговарајућу заштиту од неовлашћеног приступа 
(креирати јаку лозинку). Посебну пажњу посветити упућивању ученика да дигитални уређај 
користе само у присуству родитеља/законског заступника. 



142 

 

Ученици треба да креирају пример дневног плана рада, а наставник треба да их саветује 
како да одреде приоритете, како да потраже помоћ у случају да не разумеју садржаје које 
изучавају и тиме доприноси изградњи саморегулације у њиховом учењу. 

Препоручени број часова: 1. 

Очување здраве животне средине императив је савременог друштва. У оквиру активности за 
достизање исхода предложи начине одлагања електронског отпада који не угрожавају животну 
средину ученици треба да креирају статичке или покретне слике које подижу свест о опасностима 
неодговорног одлагања електронског отпада и промовишу одговорно понашање према планети. 
Креиране слике постављају се на школско веб-место и тиме се промовише стваралаштво ученика, 
које постаје доступно њиховим породицама и рођацима. 

Препоручени број часова: 1. 

Алгоритамски начин размишљања 
У оквиру активности за достизање исхода својим речима објасни појам 

алгоритам и анализира једноставан познати поступак који садржи понављања одређених радњи и 

представи га алгоритамски, ученике треба ставити пред проблеме које треба да декомпонују и 
њихово решење прикажу у форми низа корака, при чему се треба ослањати на образовно 
искуство из првог разреда. Међу проблемима треба да се нађу и они чије решавање захтева 
понављање одређених корака известан број пута или непрестано. Дефинисани низ корака 
наставник назива алгоритмом и подстиче ученике да овај појам објасне на узрасту примерен 
начин. 

Препоручени број часова: 3. 

Користећи одабрано окружење за визуелно програмирање локализовано на српски језик 
демонстрирати ученицима како се креира рачунарски програм. За достизање исхода креира 
одговарајући рачунарски програм у визуелном програмском језику, анализира једноставан 

програм креиран у визуелном програмском језику и објасни шта и на који начин тај програм 
ради и уочи и исправи грешку у једноставном програму, провери ваљаност новог решења и по 
потреби га додатно поправи (самостално или сараднички) потребно је ученицима дати задатке да 
креирају једноставне линијске или програме који садрже једноставна понављања, које затим 
тестирају и, по потреби, коригују све до постизања жељеног резултата. 

Наставник ставља пред ученике неколико раније креираних програма, које они треба да 
анализирају и објасне шта и на који начин раде. 

Препоручени број часова: 5. 

Представити ученицима процес програмирања расположивог физичког дигиталног уређаја 
(робота, микроконтролера) у окружењу за визуелно програмирање које је локализовано на 
српски језик. У оквиру програма „Школе за 21. век” све основне школе добиле су 
микроконтролере који се могу употребити за рад на часу. 

У оквиру активности за достизање исхода креира програм у визуелном програмском језику 
којим управља понашањем расположивог физичког дигиталног уређаја и уочи и исправи грешку у 
једноставном програму, провери ваљаност новог решења и по потреби га додатно поправи 
(самостално или сараднички) ученици креирају програме које, уз помоћ наставника, учитавају у 
физички дигитални уређај. Након анализе понашања физичког дигиталног уређаја, по потреби, 

коригују програм све док не постигну жељени резултат. Сврха ове активности јесте очигледна 
употребљивост знања које су ученици претходно конструисали при раду у одабраном програму за 

блоковско програмирање. На тај начин остварује се трансфер знања – ученик схвата да логика 
програмирања не зависи од алата у коме програмирамо, нити од врсте дигиталног уређаја. 
Наставник треба посебно да нагласи нагласи чињеницу да учење програмирања представља 
трајно знање, које је применљиво и у годинама које долазе. 

Препоручени број часова: 2. 
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                                                ТРЕЋИ РАЗРЕД  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

ЦИЉ 
 

Циљ учења 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 
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уметничких дела из српске и светске баштине, ради 

неговања традиције и културе српског народа и развијања 

интеркултуралности. 

РАЗРЕД 
 

Трећи 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

180 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
 чита са разумевањем 

различите текстове;  

 опише свој доживљај 

прочитаних књижевних 

дела; 

 изнесе своје мишљење о 

тексту; 

 разликује књижевне врсте: 

лирску и епску песму, 

причу, басну, бајку, роман 

и драмски текст; 

 одреди тему, редослед 

догађаја, време и место 

дешавања у прочитаном 

тексту; 

 именује главне и споредне 

ликове и разликује њихове 

позитивне и негативне 

особине; 

 уочи основне одлике 

лирске песме (стих,  

строфа и рима); 

разуме пренесено значење 

пословице и басне и њихову 

поучност 

 разуме идеје књижевног 

дела; 

 уочи основне одлике 

народне  бајке; 

 разликује народну од 

ауторске бајке; 

 представи главне особине 

јунака; 

 уочи основне одлике 

народне епске песме; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     КЊИЖЕВНОСТ 

ШКОЛСКА ЛЕКТИРА 

Лирска поезија  

1. Душан Костић: Септембар 

2. Григор Витез: Какве је боје 

поток / 

Десанка Максимовић: Вожња 

3. Душан Васиљев: Зима  

4. Мирослав Антић: Шта је 

највеће / 

Ф. Г. Лорка: Луцкаста песма  

5. Драган Лукић: Свакога дана / 

Шта је отац  

6. Бранислав Црнчевић: 

Љутито мече / 

Љубивоје Ршумовић: Аждаја 

своме чеду тепа 

7. Милован Данојлић: Љубавна 

песма 

8. Љубивоје Ршумовић: 

Домовина себрани лепотом 

9. Химна Светоме Сави 

10. Бранко Стевановић: 

Занимање Марка Краљевића  

Епска поезија 

11. Народне песме: Марко 

Краљевић и бег Костадин, 

Орање Марка Краљевића 

Проза 

1. Ла Фонтен: Цврчак и мрав / 

Езоп: Корњача и зец 

2. Народна приповетка: Свети 

Сава и сељак без среће 

3. Народна бајка: Чардак ни на 

небу ни на земљи 

. Народна приповетка: Свијету 

се не може угодити 
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 уочи поређење у 

књижевном делу и разуме 

његову улогу; 

 разликује опис од 

приповедања у књижевном 

делу; 

 покаже примере дијалога у 

песми, причи и драмском 

тексту; 

 уочи хумор у књижевном 

делу; 

 чита текст поштујући 

интонацију 

реченице/стиха; 

 изражајно рецитује песму 

и чита прозни текст; 

 изводи драмске текстове; 

 разликује врсте (и 

подврсте) речи у типичним 

случајевима; 

 одреди основне 

граматичке категорије 

именица, придева и 

глагола; 

 примењује основна 

правописна правила; 

 јасно и разговетно 

изговори обавештајну, 

упитну и заповедну 

реченицу, поштујући 

одговарајућу интонацију и 

логички акценат, паузе, 

брзину и темпо; 

 споји више реченица у 

краћу и дужу целину; 

 препричава, прича и 

описује и на сажет и  

 на опширан начин; 

 

 

 

 

 

 

5. Бранко Ћопић: Изокренута 

прича 

6. Оскар Вајлд: Себични џин 

7. Светлана Велмар Јанковић: 

Златно јагње (одломак) 

8. Бранко В. Радичевић: Прича 

о дечаку и Месецу 

9. Ијан Макјуен: Реч-две о 

Питеру (одломак) 

10. Јохана Шпири: Хајди 

(одломак) 

11. Народна бајка: Баш-Челик 

(читање у наставцима) 

12. Јасминка Петровић: Од 

читања се расте (читање у 

наставцима) 

Драмски текстови 

1. Душан Радовић: А зашто он 

вежба 

2. Александар Поповић: Лед се 

топи 

3. Јованка Јоргачевић: Никад 

два добра 

4. Лаза Лазић: Суђење 

Популарни и информативни 

текстови 

Избор из илустрованих 

енциклопедија и часописа за 

децу о значајним личностима 

српског језика, књижевности и 

културе (Милева Ајнштајн, 

Михаило Пупин), знаменита 

завичајна личност и др. 

ДОМАЋА ЛЕКТИРА 

1. Бранко Ћопић: Доживљаји 

Мачка Тоше  

2. Избор из поезије Душана 

Радовића (Замислите, Да ли ми 

верујете, Страшан лав, Кад је 

био мрак, Тужне ђачке 

исповести, Здравица, Плави зец 

и друге песме) 

3. Браћа Грим: Бајке (по 

избору) 

Књижевни појмови: 
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 извештава о догађајима 

водећи рачуна о 

прецизности, тачности, 

објективности  и 

сажетости; 

 варира језички израз; 

 попуни једноставан 

образац у који уноси  

основне личне  податке; 

 разликује формални од 

неформалног говора 

(комуникације); 

 учествује у разговору 

поштујући уобичајена 

правила комуникације и 

пажљиво слуша 

саговорника. 

 

 

–лирска песма, 

– химна,  

– епска песма,  

– народна бајка,  

– роман,  

– поређење,  

– персонификација (на нивоу 

препознавања),   

– опис,  

– дијалог,  

– приповедање,  

– епски јунак,  

– драмска радња 

 

 

 

 

 

ЈЕЗИК 

 

Граматика, правопис и 

ортоепија 

 

 

Врсте речи:  

именице (градивне, збирне);  

придеви (присвојни, градивни); 

род и број придева; 

заменице (личне заменице); 

глаголи; лице и број глагола. 

Подела речи на крају реда 

(граница на самогласник). 

Управни говор (први и други 

модел). Неуправни говор. 

Велико слово: писање имена 

народа,  вишечланих 

географских назива (планина, 

река, језера, мора и сл.), 

празника, наслова књига и 

часописа;  

Писање присвојних придева 

изведених од властитих имена 

(суфикси: -ов, -ев,  

-ин; -ски, -чки, -шки).  

Речца не уз именице и придеве. 

Наводници (у управном говору, 

насловима дела, називима 

школа). 

Сугласник ј (између 

самогласника и-о и о-и). 

Скраћенице (мерне јединице за 

масу, дужину, време и 

запремину течности 

  

 

ЈЕЗИЧКА 

Краћи и дужи текстови – 

књижевни и некњижевни, као и 

нелинеарни текстови. 
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КУЛТУРА 
 

Причање о догађајима и 

доживљајима, стварним и 

измишљеним (усмено и 

писано).  

Описивање људи, животиња и 

природе (плански приступ) – 

усмено и писано. 

Различите комуникативне 

ситуације (комуникација са 

одраслима и са вршњацима; у 

школи, у продавници, 

телефонски разговор, 

поздрављања, честитања и сл.). 

Богаћење речника: речи истог 

или сличног значења; речи 

супротног значења; речи које 

значе нешто умањено и увећано 

(уз одговарајуће текстове из 

лектире). 

Правописне вежбе: вежбе 

допуњавања  и избора 

правилног облика речи; диктат, 

аутодиктат. 

 

 

 

 

Кључни појмови садржаја: књижевност, језик, језичка култура. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Назив предмета 
СТРАНИ ЈЕЗИК –  

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
 

Циљ Циљ учења Страног језика 

у основном образовању и 

васпитању јесте да се 

ученик усвајањем 

функционалних знања о 

језичком систему и култури 



148 

 

и развијањем стратегија 

учења страног језика 

оспособи за основну 

усмену, а од трећег разреда 

и писану комуникацију, и 

да стекне позитиван однос 

према другим језицима и 

културама, као и према 

сопственом језику и 

културном наслеђу. 

Разред Трећи 

Годишњи фонд 72 

 
ИСХОДИ 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

(у комуникативним 

функцијама) 

– поздрави и отпоздрави, 

примењујући једноставна 

језичка средства; 

– представи себе и другог; 

– разуме једноставна 

питања личне природе и 

одговара на њих; 

– разуме једноставна 

упутства и налоге и 

реагује на њих; 

– саопшти једноставна 

упутства и налоге; 

– разуме позив на заједничку 

активност и на прикладан 

начин реагује на њега; 

– упути позив на заједничку 

активност; 

– разуме кратке и 

једноставне молбе и 

реагује на њих; 

– упути кратке и 

једноставне молбе; 

– искаже и прихвати 

захвалност и извињење на 

једноставан начин; 

– разуме једноставно 

исказане честитке и 

одговори на њих; 

– упути једноставне 

 

 

ПОЗДРАВЉАЊЕ 

Реаговање на усмени и 

писани импулс саговорника 

(наставника, вршњака, и 

слично); усмено и 

писано изражавање 

прикладних поздрава. 

Hi/Hello, how are you today? 

I’m fine, thank you, and you? 

I’m very well, thanks./Not 

great. 

Good 

morni

ng/aft

ernoo

n/eve

ning/

night. 

Good

bye./

Bye. 

See 
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you 

later/t

omor

row/o

n 

Mond

ay. 

Have a nice day /weekend/holiday! 

Thanks, same to you! 

 

Личне заменице – I, you … 

Глагол to be – the Present Simple 

Tense 

Императив 

 

(Интер)културни 

садржаји: Формално и 

неформално поздрављање; 

устаљенa правила 

учтивости. 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ И 

ДРУГИХ; ДАВАЊЕ 

ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА О СЕБИ; 

ДАВАЊЕ И ТРАЖЕЊЕ 

ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА О 

ДРУГИМА 

Слушање једноставних 

текстова у којима се неко 

представља; представљање 

себе и других особа, присутних 

и одсутних. 

Hi, I’m Andrija. Hello, I’m Alex. 

How old are you? I’m (nine). I’m 

in Year 3. Where are you from? 

I’m from Serbia. How do you spell 

your name? It’s A-N- D-R-I-J-A. 

Have you got any brothers or 

sisters? Yes, I have/I’ve got one 

sister. No, I'm an only child. How 

many aunts/uncles have you got? 
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This is my cousin/sister Vanja. 

Nice to meet you. Nice to meet 

you, too. What’s your/his/her/their 

address? It’s 12, Zvezdarskih jelki 

Street, Belgrade. What’s 

your/his/her/their phone number? 

It’s oh/zero-six-four-double 

five/five-five... I’m 10 today. How 

old is your mum/dad? She/He’s 

32. Where are your parents 

today?Are they at work? No, 

they’re at home. Are your friends 

at school now? Yes, they are. This 

is my friend Ana. She’s/She is in 

my class. 

That’s Tea’s dog. Its name is 

Spot. This is our teacher, 

Mr/Miss/Mrs Jones. That is Mr 

Turner. He’s/He is a policeman. 

Who are those children? They’re 

our neighbours. What are their 

names? Pavle and Milica. Who’s 

the boy in 

the picture? It’s my 

Brazilian pen pal, 

Bruno. Tell me 

about your 

family/country. 

Write soon! 

 

Личне заменице – I, you… 

Присвојни придеви – my, your… 

Употреба чланова приликом 
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првог спомињања неког 

појма и са појмовима који су 

одређени контекстом 

Императив 

Основни бројеви (0-100) 

Алфабет 

 

Показне заменице – this/that, 

these/those  

Have got/Have за изражавање 

поседовања  

Питања са Who/What/Where/How 

(old/many)  

Предлози за изражавање места – 

from, in…  

Саксонски генитив са 

именицама у једнини 

Употреба чланова приликом 

првог спомињања неког 

појма и са  појмовима који су 

одређени контекстом 

Императив 

Основни бројеви (0-100) 

  Алфабет 

(Интер)културни садржаји: 

устаљена правила учтивости; 

конвенције у писању личних 

заменица; конвенције у 

саопштавању телефонских 

бројева и адреса; употреба 

титула уз презимена (Mr, Mrs, 

Miss); разлике између српске 

азбуке и енглеског алфабета; 
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конвенције у писању 

разгледница и писама. 

 

 

Показне заменице – this/that, 

these/those  

Have got/Have за 

изражавање поседовања  

Питања са 

Who/What/Where/How 

(old/many)  

Предлози за изражавање 

места – from, in…  

Саксонски генитив са 

именицама у једнини 

Употреба чланова 

приликом првог 

спомињања неког појма 

и са  појмовима који су 

одређени контекстом 

Императив 

Основни бројеви (0-100) 

  Алфабет 

(Интер)културни 

садржаји: устаљена правила 

учтивости; конвенције у 

писању личних заменица; 

конвенције у саопштавању 

телефонских бројева и 

Слушање налога и упутстава 

и реаговање на њих; давање 

једноставних упутстава 

(комуникација у учионици – 

упутства и налози које 

размењују учесници у 

наставном процесу, упутства 

за игру и слично). 

Listen, point and repeat. Listen 

again. Match the words with the 

things/people in the picture. Order 

the lines. Ask and answer 

questions about the photo on page 

38. Spell your name. Ask your 

friend to spell his/her name. 

Write/Circle the letters/numbers. 

Write/Say true or false. Complete 

the sentences/dialogue. Complete 

the table with ticks and crosses. 

Read the story. Read and check. 

Think of a place/person. Come 

and help! Wait and see! Watch 

out! Hurry up! Close/Open the 

door/a window, please! Smile! It’s 

my/your/Oliver’s turn! 

Императив 

Присвојни придеви – my, 

your… 
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адреса; употреба титула уз 

презимена (Mr, Mrs, Miss); 

разлике између српске 

азбуке и енглеског 

алфабета; конвенције у 

писању разгледница и 

писама 

Алфабет 

Бројеви 0-100 

(Интер)културни садржаји: 

Поштовање основних норми 

учтивости. 

 

 

ПОЗИВ И РЕАГОВАЊЕ НА 

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

АКТИВНОСТИ 

Слушање једноставних позива на 

заједничку активност и 

реаговање на њих (позив на 

рођендан, игру, дружење...); 

упућивање и прихватање 

/ одбијање позива на 

заједничку активност 

коришћењем 

најједноставнијих израза. 

Can we meet on Saturday and 

play football? I’m sorry, I’ve got 

a music class on Saturday, but we 

can meet on Sunday. Really? 

Sunday is ok for me too! 

Great! See you at the park! 

It's hot today. 

Let’s go to the 

beach! Sorry, 

but I can’t 

swim! I’m very 

tired. Let’s go 

home! 

Come and meet 

my friends! 

 

Модални глагол can за 
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изражавање предлога и 

способости Императив 

 

(Интер)културни 

садржаји: прикладно 

позивање и 

прихватање/одбијање 

позива; прослава рођендана, 

игре, забава и 

разонода. 

ИСКАЗИВАЊЕ МОЛБЕ, 

ЗАХВАЛНОСТИ И 

Слушање једноставних исказа 

којима 

се тражи помоћ, услуга или 



155 

 

честитке; 

– разуме и, примењујући 

једноставна језичка 

средства, наведе 

најуобичајеније активности 

које се односе на прославе 

рођендана и празника; 

– препозна и именује бића, 

предмете и места из 

непосредног окружења; 

– разуме једноставне описе 

бића, предмета и места; 

– опише бића, предмете и 

места користећи 

једноставна језичка 

средства; 

– разуме свакодневне исказе 

у вези сa непосредним 

потребама, осетима и 

осећањима и реагује на 

њих; 

– изрази основне потребе, 

осете и осећања 

једноставним језичким 

средствима; 

– разуме једноставна 

обавештења о положају у 

простору и реагује на њих; 

– тражи и пружи једноставна 

обавештења о положају у 

простору; 

– разуме и саопшти 

једноставне исказе који се 

односе на хронолошко и 

метеоролошко време; 

– разуме једноставне исказе 

којима се изражава 

припадање / неприпадање, 

поседовање / непоседовање 

и реагује на њих; 

– тражи и даје једноставне 

исказе којима се изражава 

припадање / неприпадање, 

ИЗВИЊЕЊА обавештење; давање усменог и писаног 

одговора на исказану молбу 

коришћењем најједноставнијих 

језичких средстава; упућивање молби, 

исказивање захвалности и извињења. 

Can you spell that again, please?/ 

Can you write it on the board, 

please? Can /May I read the story? Of 

course you can. 

Can/May I sit here, please? No, it’s Nina’s 

seat. 

Can/May I borrow your dictionary? 

Yes, here you are. Thank you/Thanks. 

You’re welcome. 

Thanks for your help. 

 

Модални глаголи за изражавање молбе – 

can/may 

Саксонски генитив са именицама у 

једнини 

 

(Интер)културни садржаји: 

Правила учтиве комуникације. 

 

ЧЕСТИТАЊЕ ПРАЗНИКА, 

РОЂЕНДАНА И ДРУГИХ 

ЗНАЧАЈНИХ ДОГАЂАЈА 

Слушање једноставних устаљених 

израза којима се честита празник, 

рођендан; реаговање на упућену 

честитку и упућивање кратких 

пригодних честитки. 

Welcome to my birthday party! Happy 

birthday to you! Thanks! How many 

candles are there on your birthday cake? 

Happy New Year!/Merry Christmas!/Happy 

Valentine's Day!/Happy Easter! Thanks, 
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same to you! Let's have a party. Let's 

celebrate! What do you do on New Year’s 

Day? We open our presents and watch 

films about Santa Claus and his reindeer. 

At Easter we decorate Easter eggs. Children 

dress up for Halloween. Look at the 

fireworks! 

 

Императив 

The Present Simple Tense за 

описивање уобичајених радњи 

(само као опција, рецептивно) 

Питања са What/How many 

 

(Интер)културни садржаји: 

Најзначајнији празници и догађаји и 

начини обележавања/прославе. 

 

 

 

ОПИСИВАЊЕ БИЋА, 

ПРЕДМЕТА, МЕСТА И 

ПОЈАВА 

Слушање једноставних описа бића, 

предмета и места у којима се појављују 

информације о спољном изгледу, 

појавним облицима, димензијама и 

осталим најједноставнијим 

карактеристикама; давање кратких описа 

бића, предмета и места; тражење и 

давање информација у вези са описом 

бића, 

предмета и места. 

Who's this? It’s Johnny Depp, my 

favourite actor. He's American. That’s a 

photo of my family. Look, they’re all 

smiling. How many teeth has your baby 

brother got? What colour are his eyes? 

I’ve/I have got two hands. She’s/She has 

got black hair. He’s/He has got big ears. 
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She’s/She is tall and slim. My 

dad’s new car is fast and cool. What are 

these? They’re my new felt tip pens. 

Belgrade is the capital of Serbia. Our city 

is old, but very nice. There are a lot of 

beautiful mountains and lakes in my 

country. What's the capital of England? 

London buses are red, but its taxis are 

black. Where are you in this photo? I’m in 

Sydney, it’s a big city in Australia. There 

are a lot of strange animals and funny 

birds. 

 

Питања са Who/What/Where/How many... 

Глаголи have got, to be за давање описа 

Показне заменице – this/that, these/those 

Егзистенцијално There is/are… 

Правилна множина именица: pen – pens, 

bus – buses, city – cities… 

Неправилна множина 

основних именица: tooth – 

teeth... Употреба чланова 

приликом првог спомињања 

неког појма и са појмовима 

који су одређени контекстом. 

 

(Интер)културни садржаји: 

Познате личности из области спорта, 

глуме, музике...; престонице земаља 

енглеског говорног подручја; 

препознатљива обележја земаља енглеског 

говорног подручја. 

 

ИСКАЗИВАЊЕ ПОТРЕБА, 

ОСЕТА И ОСЕЋАЊА 

Слушање једноставних исказа у вези са 

потребама, осетима, осећањима; 

саопштавање својих и туђих потреба, 
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осета и осећања и (емпатично) 

реаговање на њих. 

She’s tired/bored. She wants to go home. Is 

he hungry/thirsty? Does he want a 

sandwich/a glass of orange juice? They’re 

not cold, they’re hot! Are you OK? Is he 

happy? No, he’s sad. His dog is lost. 

 

The Present Simple Tense (be, want) 

 

(Интер)културни садржаји: 

Правила учтиве комуникације. 

 

 

 

 

 

ИСКАЗИВАЊЕ 

ПОЛОЖАЈА У ПРОСТОРУ 

Слушање текстова у којима се на 

једноставан начин описује положај у 

простору; усмено и писано тражење и 

давање информација о положају у 

простору коришћењем 

најједноставнијих језичких средстава. 

They’re at the cinema/museum. Where’s 

your brother? He’s in bed. Where’s my 

English dictionary? It’s here on my desk. 

Where are my trainers? They are over there, 

under the bed. Where’s the Statue of 

Liberty? It’s in New York. The London Eye 

is next to the River Thames. 

 

Прилози и предлози за изражавање 

положаја и просторних односа: here, 

there, in, on, at, next to, under... 

Питања са Where 

Употреба и изостављање 

одређеног члана у 

изразима at the 

park/beach/cinema/museu
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m, at home/school/work, in 

bed... 

 

(Интер)културни садржаји: 

препознатљива обележја земаља 

енглеског говорног подручја. 

 

 

 

 

ИСКАЗИВАЊЕ ВРЕМЕНА 

Слушање једноставних исказа у вези са 

хронолошким временом и 

метеоролошким приликама; усмено и 

писано тражење и давање информација 

о хронолошком времену и 

метеоролошким приликама коришћењем 

најједноставнијих језичких 

средстава. 

What time is it? It’s twelve (o’clock). It’s 

a quarter to/past twelve. It’s half past 

twelve. What day is it today? It’s 

Wednesday. It’s a nice, sunny day. Is it 

snowy? No, but it’s rainy and windy 

today.  I’ve got a basketball game at a 

quarter to four/on Saturday. 

Питања са What/When 

Предлози за изражавање времена: at, on, 

to, past... 

(Интер)културни садржаји: 

радна недеља и викенд. 

ИЗРАЖАВАЊЕ Слушање текстова с једноставним 
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поседовање / 

непоседовање; 

– разуме једноставне исказе за 

изражавање допадања / 

недопадања и реагује на 

њих; 

– тражи мишљење и изражава 

допадање / недопадање 

једноставним језичким 

средствима; 

– разуме једноставне 

текстове у којима се 

описују радње и 

способности у 

садашњости; 

– размени информације које се 

односе на дату 

комуникативну ситуацију; 

– опише радње и 

способности користећи 

једноставна језичка 

средства; 

– разуме и саопшти 

једноставне исказе који се 

односе на бројеве и 

количине. 

ПРИПАДАЊА / 

НЕПРИПАДАЊА И 

ПОСЕДОВАЊА / 

НЕПОСЕДОВАЊА 

исказима за изражавање припадања/ 

неприпадања и поседовања/ 

непоседовања и реаговање на њих; 

усмено и писано исказивање 

припадања/ неприпадања и 

поседовања/ непоседовања 

коришћењем најједноставнијих 

језичких средстава. 

It’s Alex’s guitar. Is that Anna’s bag? 

These are not their jackets. Sophie’s 

mum and dad have got/have a big 

house. My friend hasn’t got/doesn’t 

have any brothers or sisters. Have you 

got/Do you have a bike? 

 

Присвојни придеви my, your… 

Показне заменице – this/that, these/those 

Have got/Have за изражавање 

припадања/поседовања Саксонски 

генитив са именицама у једнини 

 

(Интер)културни садржаји: 

породица, пријатељи, однос према 

својој и туђој имовини. 

 

 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

ДОПАДАЊА / 

НЕДОПАДАЊА 

Слушање текстова с једноставним 

исказима за изражавање допадања/ 

недопадања и реаговање на њих; 

усмено и писано исказивање слагања/ 

неслагања, допадања/ недопадања 

коришћењем 

најједноставнијих језичких 

средстава. 

Does he like music? Yes, he loves 

it./No, he doesn’t. Who’s your favourite 
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tennis player? What’s your favourite 

hobby? It's an amazing poster! Those 

computer games are fantastic! 

 

The Present Simple Tense глагола 

be/like/love 

Питања са Who/What 

 

(Интер)културни садржаји: 

интересовања, хобији 

 

 

ОПИСИВАЊЕ ДОГАЂАЈА 

И СПОСОБНОСТИ У 

САДАШЊОСТИ 

Слушање једноставних исказа који 

говоре о радњама и способностима у 

садашњости; описивање радњи и 

способности у садашњости, 

постављање питања и одговарање на 

њих, усмено и писано, коришћењем 

најједноставнијих језичких 

средстава. 

My brother can play football, but he can’t 

act. How many languages can your dad 

speak? Can you play the guitar? I can’t 

ride a bike. 

We are late for our school bus. 

Look! She’s/She is wearing a dress. Is 

he wearing jeans? Yes, he is. No, he 

isn’t. What are you doing? I’m/I am 

eating a biscuit. What are they doing? 

They are not/aren’t playing, they’re 

watching TV. 

 

Модални глагол can за изражавање 

способности 

The Present Continuous 

Tense за изражавање 
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тренутних радњи Питања са 

What/Where/When/How 

many... 

 

(Интер)културни садржаји: породични 

живот; живот у школи - наставне и 

ваннаставне активности. 

 

 

ИЗРАЖАВАЊЕ БРОЈА И  

КОЛИЧИНЕ 

Слушање једноставних исказа који 

говоре о броју и количини нечега; 

саопштавање броја и количине, 

постављање питања и одговарање на 

њих, усмено и писано, коришћењем 

најједноставнијих језичких 

средстава. 

How many children are there in your 

class? There are 11 boys and 14 girls. 

How many classes have we got today? 

We’ve got four classes. 

Her granny is 65. 

 

Правилна множина именица: boy-boys, 

girl-girls, class-classes… 

Неправилна множина основних именица: 

child-children... 

Питања са How much/many 

Основни бројеви 0-100 

 

(Интер)културни садржаји: 

Конвенције у писању двоцифрених 

бројева. Новчане валуте у земљама 

енглеског говорног подручја и њихове 

ознаке. 

Кључни појмови садржаја: комуникативни приступ, функционална употреба језика, 

интеркултурност. 
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ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ У НАСТАВИ СТРАНИХ ЈЕЗИКА ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ 

 

Напомена: Тематске области се прожимају и исте су у сва четири разреда 
првог циклуса основног образовања и васпитања – у сваком наредном разреду 
обнавља се, а затим проширује фонд лингвистичких знања, навика и умења и 
екстралингвистичких представа везаних за конкретну тему. Наставници 
обрађују теме у складу са интересовањима ученика, њиховим потребама и 
савременим токовима у настави страних језика, тако да свака тема представља 
одређени ситуацијски комплекс. 

 
1) Лични идентитет  

2) Географске особености 

3) Србија – моја домовина 

4) Становање – форме, навике 

5) Живи свет – природа, љубимци, очување животне средине 

6) Временско искуство и доживљај времена (прошлост – садашњост – будућност) 

7) Школа и школски живот 

8) Млади – живот деце и омладине 

9) Здравље и хигијена 

10) Емоције (љубав према породици, друговима) 

11) Превозна средства 

12) Временске прилике 

13) Уметност за децу (нарочито модерна књижевност за децу; пригодне традиционалне 

и модерне песме) 

14) Обичаји и традиција, фолклор, прославе (рођендани, празници) 

15) Слободно време – забава, разонода, хобији 

16) Исхрана и гастрономске навике 

17) Путовања 

18) Мода и облачење 

19) Спорт 

20) Вербална и невербална комуникација, конвенције понашања и опхођења 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 
Програм наставе и учења за стране језике у првом циклусу основног образовања и 

васпитања усмерен је на развој функционалних знања и заснован је на комуникативно 
дефинисаним исходима учења, односно активностима које ученик успешно реализује 
користећи страни језик. Језичке активности слушања, читања, (раз)говора и писања у 
програму наставе и учења посматрају се интегративно, као нераздвојиве компоненте 
аутентичне комуникације појединца у било којој говорној заједници. 
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I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 
Приликом планирања наставе и учења треба имати у виду да се исходи разликују, да 

се неки могу лакше и брже остварити, док је за већину исхода потребно више времена, 
различитих активности и начина рада. У фази планирања наставе и учења веома је важно 
узети у обзир да је уџбеник наставно средство које не одређује садржаје предмета. 
Садржајима у уџбенику приступа селективно и у складу са предвиђеним исходима. С 
обзиром на то да уџбеник није једини извор знања, наставник треба да упути ученике на 
друге изворе информисања и стицања знања и вештина. Полазећи од исхода, односно онога 
што је ученик у стању да оствари у различитим врстама и видовима комуникације (усмене, 
писане и невербалне), формално и садржински централну позицију програма наставе и 
учења заузимају управо комуникативне функције. На основу комуникативних функција 
дефинисане су језичке активности помоћу којих се оне могу остварити, а које, од трећег 
разреда, укључују постепено усавршавање способности разумевања говора, разумевања 
писаног текста, интерактивног усменог и писаног изражавања. Захваљујући цикличној и 
континуалној концепцији програма, комуникативне функције се преносе, усвајају и 

увежбавају током читавог образовног циклуса, с растућим степеном сложености. Исходи, 
комуникативне функције и језичке активности дефинисани су као опште лингвистичке 
категорије, и стога су за све стране језике идентични искази. Како би се, међутим, исходи, 
функције и активности операционализовали, понуђени су и примери језичких садржаја, и то 
за сваки појединачни страни језик. Њима се илуструју неке од најфреквентнијих и узрасно 
најадекватнијих могућности за вербалну реализацију комуникативних функција. 
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ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Програм усмерен ка исходима указује на то шта је ученик у процесу комуникације у стању да 
разуме и продукује. Табеларни приказ постепено води наставника од исхода и 
комуникативне функције као области, преко активности које у настави оспособљавају 
ученика да комуницира и користи језик у свакодневном животу, у приватном, јавном или 
образовном домену. Примена овог приступа у настави страних језика заснива се на 
настојањима да се доследно спроводе и примењују следећи ставови: 

циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса 
за ученике у атмосфери заједништва и међусобне сарадње; 

 говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика; 
наставник мора бити сигуран да је схваћено значење поруке, укључујући њене 
културолошке и васпитне елементе, као и елементе социјализације; 

битно је значење језичке поруке; 

знања ученика мере се јасно одређеним релативним критеријумима тачности и зато узор 
није изворни говорник; 

са циљем да се унапреди квалитет и обим језичког материјала, настава се заснива на 
социјалној интеракцији у учионици и ван ње, и спроводи се путем групног или 
индивидуалног решавања проблема, као и решавањем мање или више сложених задатака 
у реалним и виртуелним условима са јасно одређеним контекстом, поступком и циљем; 

сви граматички садржаји уводе се индуктивном методом кроз разноврсне 
контекстуализоване примере у складу са нивоом и без детаљних граматичких објашњења, 
а њихово познавање се вреднује и оцењује на основу употребе у одговарајућем 
комуникативном контексту. 
Комуникативно-интерактивни приступ у настави страних језика укључује и следеће: 
усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном  
чину; 

поимање програма као скупа динамичних, заједнички припремљених и  
              прилагођених задатака и активности; 

наставник треба да омогући приступ новим идејама и њихово прихватање, као и  
              креирање нових идеја; 

ученици се посматрају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину; 

наставни материјали представљају један од извора активности и треба да буду 
             праћени употребом додатних аутентичних материјала; 

             учионица је простор који је могуће прилагођавати потребама наставе из дана у дан; 

рад на пројекту као задатку који остварује корелацију са другим предметима и  
              подстиче развој когнитивних способности ученика (планирање, запажање,  
              анализа, вредновање, закључивање итд.); 



166 

 

за увођење новог лексичког материјала користе се познате граматичке структуре и 
обрнуто, а нарочито на нижем узрасту треба користити интернационализме и речи које 
су им познате, као и визуализацију као средство семантизације. 

 

ТЕХНИКЕ / АКТИВНОСТИ 

Током часа препоручује се динамично смењивање техника / активности које не би требало да 
трају дуже од 15 минута. 
Слушање и реаговање на упутства наставника на страном језику или са аудио-записа (слушај, 
пиши, повежи, одреди, пронађи, али и активности у вези са радом у учионици: нацртај, исеци, 
обој, отвори / затвори свеску, итд.) 
Рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације 
итд.)  

Мануелне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера и сл.) 
Вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио-записа повезати појмове, 

додати делове слике, допунити информације, селектовати тачне и нетачне исказе, утврдити 
хронологију и сл.) 
Игре примерене узрасту и дидактичком захтеву (за загревање, развијање пажње и концентрације, 
јачање мотивације, увођење нове језичке грађе или пак утврђивање). 
Класирање и упоређивање (по количини, облику, боји, годишњим добима, волим / не волим, 
компарације...). 
Решавање „проблем-ситуација” у разреду, тј. договори и мини-пројекти. 
„Превођење” исказа у гест и геста у исказ. 
Заједничко прављење илустрованих материјала (планирање различитих активности, рекламни 
плакат, програм приредбе или неке друге манифестације). 

 
СТРАТЕГИЈЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ И УВЕЖБАВАЊЕ ЈЕЗИЧКИХ 

ВЕШТИНА У ТРЕЋЕМ РАЗРЕДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
 

           На избор стратегија за унапређивање и увежбавање језичких вештина у настави страног 
језика у трећем разреду основне школе утичу, пре свега, психолошки и когнитивни 
фактори, карактеристични за наведени узрасни период. У првом и другом разреду 
учење страног језика било је аудио-вербалног карактера, засновано на имитацији и 
репродукцији онога што ученици чују од наставника (или са аудио записа). Од трећег 
разреда се постепено уводе активности које омогућавају веће когнитивно укључивање 
ученика. Ученици су током претходног школског периода овладали основном техником 
читања и писања на матерњем језику, па усвојене законитости могу користити и у 
настави страног језика. Ученик на овом узрасту страни језик користи у комуникацији и у 
ситуацијама које су блиске његовим интересовањима, показујући креативност, 
оригиналност у одговорима, активан однос према наставним садржајима. Одабиром 
одговарајућих стратегија за унапређивање и увежбавање језичких вештина осигурава се 
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континуитет у развијању вишејезичности и достизању виших нивоа језичке 
компетенције релевантних и неопходних за даље школовање, живот и рад. 

           С обзиром на то да се исходи операционализују преко језичких активности у 
комуникативним ситуацијама, важно је да се оне у настави страних језика континуирано 
и истовремено увежбавају. Настава страног језика у трећем разреду основне школе 
подразумева индуктивно усвајање граматичких и лексичких садржаја, како у 
усменом, тако и у писаном 

контексту. Само тако ученици могу да стекну језичке компетенције које су у складу са задатим 
циљем учења страног језика. 

Ученици су већ навикли да сва упутства у настави која се често понављају буду на 
страном језику. Нова упутства, нарочито она за која наставник процени да су сложенија 
и тежа за разумевање, могу се у почетку давати паралелно на страном и на матерњем 
језику. Потребно је што више користити предмете и бића из непосредног окружења, 
слике, картице, постере, као и аудио и видео записе. За најважније комуникативне 
садржаје препоручује се учестало понављање ради лакшег и бржег меморисања и 
стицања поуздања за самостално коришћење језика. У том смислу, пожељне су вежбе 
говорне продукције с варијацијама модела у којима се мењају и комбинују лексички и 
граматички садржаји уз постепено усложњавање. Подстицање интеракције с другим 
ученицима реализује се као вид медијације и укључује давање једноставних упутстава 
на страном језику (нпр. питај друга или другарицу; одговори на питања 
друга/другарице). 

Ученици се оспособљавају за комуникативне функције наведене у програму за 
дати ниво учења, при чему предложени језички садржаји служе као препорука и могу 
бити замењени сличним садржајима или проширивани у складу са расположивим 
наставним материјалом, као и потребама и интересовањима ученика. 

Важно је да имамо на уму да је, упркос почетном ентузијазму с којим ученици 
улазе у процес учења страног језика у основној школи, њима то ипак још један у низу 
обавезних предмета. Стога се, на овом нивоу, не може очекивати да они сами, 
спонтано, развију интересовање и ентузијазам за учење страног језика. Неопходно је 
приликом планирања наставе имати у виду узраст ученика и њихове индивидуалне 
карактеристике. Неки ученици су интровертни, неки екстровертни, уче различитом 
брзином и на различите начине – свим чулима, имају различите потребе и 
интересовања. Упутно да час почне неком кратком игром загревања која би позитивно 
утицала на развијање способности пажње, концентрације и памћења, као и да се 
активности  смењују одговарајућим логичним редоследом и да трају од 5 до 15 минута. 

ПРЕЗЕНТОВАЊЕ И УВЕЖБАВАЊЕ САДРЖАЈА 

С обзиром на различите стилове учења, разноврсност активности кључна је реч 
за презентовање нове лексичке грађе. Важно је да уважавамо предзнања ученика, јер 
нам она могу бити добра основа за рад и лакше разумевање теме. 

Визуелна наставна средства (картице, постери, стварни предмети из 
непосредног окружења, како је у општим смерницама већ напоменуто) идеална су за 
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увођење и увежбавање вокабулара. Када се ученицима покаже одређени појам – када 
га виде, важно је да неколико пута чују како се реч изговара и да је тек на крају 
изговоре. Хорско понављање корисно је за осећај сигурности ученика јер није јавно 
експониран, а страх од исмевања (који је на том узрасту неретко присутан) сведен је на 
минимум. 

Пантомима (као врста драмских техника), као и метода потпуног физичког 
одговора, веома су омиљене и ефикасне, не само на овом узрасту већ и касније. 
Нарочито су погодне за ученике кинестетичког стила учења (превођење изговорене 
речи у покрет и обрнуто). Ове технике су погодне за увођење и увежбавање свих врста 
речи. 

Одговарајући контекст (приче у сликама, песме, игре и сл.) битнa је претпоставка 
успешног усвајања вокабулара, као и језика уопште. Усвајање лексике биће утолико 
ефикасније уколико се остварује у јасном ситуационом контексту. Примера ради, ако се 
усвајају речи које се односе на свет животиња, могуће је организовати стварни, 
симулирани или виртуелни обилазак зоолошког врта. Треба водити рачуна о томе да су 
ученици, током једног школског часа, у стању да усвоје до 10 нових речи. 

Дијалошки модели веома су ефикасни за развијање говора. Овладавање 
дијалогом се почиње од једноставне упитно-одговорне форме. Добро организован 
дијалог представља снажан подстицај за учење и напредовање, нарочито ако се има у 
виду да се учење страног језика одвија изван аутентичне говорне средине. Наравно, 
потребно је обезбедити одговарајући контекст, симулирати ситуацију која би 
одговарала аутентичној говорној средини, и која ће и стидљивијим ученицима 
омогућити да се охрабре и проговоре. Дидактичке игре попут „У продавници“, „У 
библиотеци“ и сл. представљају стимулативно средство за извођење динамичких. 
језичких и комуникативних вежби. 

Пројектне активности повећавају мотивацију јер пружају избор ученицима да 
одговорно у пару или у групи решавају задатак на свој начин у договору са другима, 
развијајући и јачајући одређене социјалне компетенције. Пројекат је погодан за рад у 
одељењима мешовитог састава, има лични печат, подстиче кооперативни рад и 
завршава се увек неком врстом презентације како резултата, тако и процеса рада. 

Драмске активности омогућавају ученицима да користе језик у одговарајућем 
контексту и тако „оживљавају” његову употребу. Њихов потенцијал огледа се, између 
осталог, и у томе што: 

ученици не само да уче страни језик на забаван начин, већ кроз интеракцију и 
различите улоге које преузимају сагледавају ствари из различитих углова (што 
доприноси развоју критичког и дивергентног мишљења); 

ученици сарађују и усвајају језик кроз смислену интеракцију на циљном језику и 
развијају све потребне вештине – когнитивне, комуникативне и социјалне; 

сви могу да учествују – свако добија улогу коју може да „изнесе” те су зато 
погодне за рад у одељењима мешовитог састава; 

одговарају свим стиловима учења – визуелни виде, аудитивни чују, кинестетични 
се изражавају кроз покрет; 

подижу мотивацију и самопоуздање; 
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оријентисане су на ученика – наставник има мање доминантну улогу; 
развијају машту и креативност код ученика. 

Пожељно је да се драмске активности попут играња улога, мини скечева, 
луткарских мини представа, импровизација и прича из стварног живота што више 
користе у настави, не само на овом узрасту, већ и касније. 

Код увежбавања читања на овом узрасту препоручује се гласно читање 
текстуалних врста дијалошког карактера које је блиско говору и представља ефикасно 
средство за развијање опште језичке компетенције. Наративне текстуалне врсте 
захтевају читање у себи, чији је циљ издвајање информација из прочитаног текста. У 
циљу развоја разумевања прочитаног текста могу се применити и различите стратегије и 
технике усвајање и проширивање лексике коришћењем конвенционалних и 
електронских дидактичких средстава (нпр. картица са натписима и сликама, постера и 
сл.) 

Писање је тесно повезано са говором. За увежбавање писања могу се користити 
различите фонетско-ортографске игре (нпр. на задато слово ученици пишу што више 
речи); ортографске игре (нпр.: исписивање речи са изостављеним 
самогласницима/сугласницима, где ученици имају задатак да попуне празна места и 
правилно напишу задате речи; наставник изговори једну реч, а ученици добијају задатак 
да напишу што више речи које почињу сваким словом речи коју је изговорио наставник); 
игре за развој писања (Погоди реч! – ученицима се даје текст на познату тему у коме 
недостају неке речи, а њихов задатак је да се досете које речи треба уметнути, при чему 
се уписивање може обављати и појединачно и групно). 
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Социокултурна компетенција, као скуп знања о свету уопште, сличностима и 
разликама између културних и комуникативних модела сопствене говорне заједнице и 
заједнице/заједница чији се језик учи у учењу страног језика је веома значајна јер су та 
знања потребна за компетентну, успешну комуникацију у конкретним комуникативним 
активностима на циљном језику. 

Посебан аспект социокултурне компетенције представља интеркултурна 
компетенција, која подразумева развој свести о другом и другачијем, познавање и 
разумевање сличности и разлика између средина, односно говорних заједница, у којима се 
ученик креће. Интеркултурна компетенција подразумева и развијање толеранције и 
позитивног става према индивидуалним и колективним карактеристикама говорника других 
језика, припадника других култура које се у мањој или већој мери разликују од његове 
сопствене. Дакле, постепеним увођењем социокултурних садржаја на најнижем нивоу 
(поздрављање, певање пригодних празничних песама и сл.) доприноси се развоју 
интеркултурне личности, кроз јачање свести о вредности различитих култура и развијање 
способности за интегрисање интеркултурних искустава у сопствени културни модел 
понашања и веровања. 

Граматички садржаји се на овом узрасном нивоу не обрађују експлицитно. 
Граматичке појаве треба посматрати са функционалног аспекта (примењујући елементе 
граматике који су неопходни за успешно остваривање комуникативне функције). У процесу 
наставе страног језика треба тежити томе да се граматика усваја путем језичких активности 
слушања и говора, према јасно утврђеним циљевима, исходима и стандардима наставе 
страних језика. 

Главни циљ наставе страног језика јесте развијање комуникативне компетенције на 
одређеном језичком нивоу, у складу са статусом језика и годином учења. 

За ученике који у редовној настави теже савладавају делове програма, организује се 
допунска настава, поготову у светлу чињенице да се од трећег разреда ученици 
оспособљавају за читање и писање. Наставник треба благовремено да уочи све недостатке у 
знању ученика и предузме мере допунског објашњавања, кориговања грешака и 
увежбавања како би сви ученици постигли задовољавајући успех и остварили програмом 
дефинисане резултате учења. 

 
II. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Рад сваког наставника састоји се од планирања, остваривања и праћења и 
вредновања. Важно је да наставник континуирано прати и вреднује не само постигнућа 
ученика, процес наставе и учења, већ и сопствени рад како би перманентно унапређивао 
наставни процес. 

Процес праћења остварености исхода почиње проценом нивоа знања ученика на 
почетку школске године како би наставници могли да планирају и наставни процес и процес 
праћења и вредновања ученичких постигнућа и напредовања. Тај процес се реализује 
формативним и сумативним вредновањем. Док се код формативног оцењивања током 
године прате постигнућа ученика различитим инструментима (дијагностички тестови, 
самоевалуација, језички портфолио, пројектни задаци и др.), сумативним оцењивањем 
прецизније се процењује оствареност исхода или стандарда на крају одређеног временског 
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периода (крај полугодишта, године, циклуса образовања). Формативно вредновање није 
само праћење ученичких постигнућа, већ и праћење начина рада и средство које омогућава 
наставнику да у току наставног процеса мења и унапређује процес рада. Током оцењивања 
и вредновања ученичких постигнућа треба водити рачуна да се начини на које се оно 
спроводи не разликује од уобичајених активности на часу јер се и оцењивање и вредновање 
сматрају саставним делом процеса наставе и учења, а не изолованим активностима које 
стварају стрес код ученика и не дају праву слику њихових постигнућа. Оцењивањем и 
вредновањем треба да се обезбеди напредовање ученика у 

остваривању исхода, као и квалитет и ефикасност наставе. Сврха оцењивања треба да буде и 
јачање мотивације за напредовањем код ученика, а не истицање њихових грешака. 
Елементи који се вреднују су разноврсни и треба да допринесу свеопштој слици о 
напредовању ученика, јачању њихових комуникативних компетенција, развоју вештина и 
способности неопходних за даљи рад и образовање. То се постиже оцењивањем различитих 
елемената као што су језичке вештине (читање, слушање, говор и писање), усвојеност 
лексичких садржаја и језичких структура, ангажованост и залагање у раду на часу и ван њега. 
Приликом оцењивања и вредновања неопходно је да начини провере и оцењивања буду 
познати ученицима односно усаглашени са техникама, типологијом вежби и врстама 
активности које су примењиване на редовним часовима, као и начинима на који се вреднују 
постигнућа. Таква правила и организација процеса вредновања и оцењивања омогућавају 
позитивну и здраву атмосферу у наставном процесу, као и квалитетне међусобне односе и 
комуникацију на релацији ученик – наставник, као и ученик – ученик. 
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НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

МАТЕМАТИКА 

ЦИЉ 
 

Циљ учења Математике је да ученик, овладавајући математичким 

концептима, знањима и вештинама, развије основе апстрактног и 

критичког мишљења, позитивне ставове према математици, 

способност комуникације математичким језиком и писмом и 

примени стечена знања и вештине у даљем школовању и 

решавању проблема из свакодневног живота, као и да формира 

основ за даљи развој математичких појмова. 

РАЗРЕД 
 

3. РАЗРЕД 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

180. 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
 прочита, запише и упореди 

бројеве прве хиљаде и прикаже 

их на бројевној правој; 

 прочита број записан римским 

цифрама и напише дати број 

римским цифрама (до 1000); 

 изврши четири основне 

рачунске операције, писмено и 

усмено (до 1000); 

 подели број бројем прве 

десетице, са и без остатка, и 

провери резултат; 

 процени вредност израза са 

једном рачунском операцијом; 

 израчуна вредност бројевног 

израза са највише три рачунске 

операције; 

 одреди десетице и стотине 

најближе датом броју; 

 реши једначину са једном 

рачунском операцијом; 

 одреди и запише скуп решења 

неједначине са сабирањем и 

одузимањем; 

 реши проблемски задатак 

користећи бројевни израз или 

једначину; 

 уочи делове целине и запише 

разломке облика 
n

m
(𝑚 ≤ 𝑛 ≤

10 ); 

 

 

БРОЈЕВИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОМЕТРИЈА 

 

Бројеви прве хиљаде. 

Сабирање и одузимање 

(усмени и писмени поступак). 

Множење једноцифреним 

бројевима и бројем 10 и 

дељење бројевима прве 

десетице са и без остатка 

(усмени и писмени поступак). 

Зависност резултата од 

промене компонената. 

Једначине облика: a + x = b,  

a – x = b, x – a = b, a  x = b. 

Неједначине облика: a ± x < b,  

a ± x > b, x – a < b, x – a > b.  

Римске цифре D, М. 

Разломци облика 
n

m
(𝑚 ≤ 𝑛 ≤

10 ). 

Упоређивање разломака са 

једнаким имениоцима. 

Децимални запис броја са 

једном децималом. 

 

Узајамни положаји правих 

(паралелне праве и праве које 

се секу). 

Угао, врсте углова.  

Троугао, врсте троуглова. 

Кружница и круг. 
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 упореди разломке облика 
n

m
 са 

једнаким имениоцима; 

 резултат мерења дужине запише 

децималним бројем са једном 

децималом; 

 уочи и речима опише правило за 

настајање бројевног низа; 

 чита и користи податке 

представљене табеларно или 

графички (стубичасти дијаграм 

и сликовни дијаграм);  

 црта паралелне и нормалне 

праве, правоугаоник и квадрат; 

 конструише троугао и круг; 

 именује елементе угла, 

правоугаоника, квадрата, 

троугла и круга; 

 разликује врсте углова и 

троуглова; 

 одреди обим правоугаоника, 

квадрата и троугла, применом 

обрасца; 

 опише особине правоугаоника и 

квадрата; 

 преслика геометријску фигуру у 

квадратној или тачкастој мрежи 

на основу задатог упутства; 

 користи геометријски прибор и 

софтверске алате за цртање;  

 чита, упореди и претвара 

јединице за мерење дужине, 

масе, запремине течности и 

времена; 

 упореди величине (дужина, 

маса, запремина течности и 

време); 

 измери површину геометријске 

фигуре задатом мером 

(правоугаоником, квадратом и 

троуглом); 

примењује концепт мерења у 

једноставним реалним ситуацијама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правоугаоник и квадрат. 

Обим троугла, квадрата и 

правоугаоника. 

Цртање паралелних и 

нормалних правих помоћу 

лењира. 

Конструкције троугла и 

кружнице. 

Пресликавање геометријских 

фигура на квадратној мрежи 

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ Мерење масе (kg, g, t). 

Мерење времена (деценија, 

век, секунд). 

Мерење дужине (mm, km). 

Мерење запремине течности 

(l, dl, cl, ml, hl). 

Мерење површине 

геометријских фигура задатом 

мером. 
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Кључни појмови садржаја: бројеви прве хиљаде, разломак, децимални запис броја, круг, троугао, 

правоугаоник, квадрат, угао, паралелне праве, нормалне праве, појам површине, једначине и 

неједначине, мерење дужине, масе, времена и запремине течности 

 

 

 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО - МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Ради лакшег планирања наставе даје се оријентациони предлог броја часова по темама (укупан 

број часова за тему, број часова за обраду новог градива + број часова за утврђивање, увежбавање и 

систематизацију градива). Приликом израде оперативних планова наставник распоређује укупан број 

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

увежбавање, понављање, проверавање и систематизација градива), водећи рачуна о циљу предмета и 

исходима. 

Бројеви (136; 53 + 83) 

Геометрија (32; 12 + 20) 

Mерење и мере (12; 5 + 7) 

 

Предложени редослед реализације тема: 

1. Бројеви – први део (бројеви до 1000, усмени поступци рачунања и римске цифре); 

2. Геометрија – први део (праве и углови); 

3. Бројеви – други део (писмени поступци рачунања, једначине и неједначине); 

4. Геометрија – други део (геометријске фигуре); 

5. Мерење и мере; 

6. Бројеви – трећи део (разломци). 

Предложена подела тема и редослед реализације нису обавезни за наставнике, већ само 

представљају један од могућих модела. Овакав предлог је дат због тога што је пожељно комбиновати 

алгебарске и геометријске садржаје. 

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

оспособљавају за: решавање разноврсних практичних и теоријских проблема, комуникацију 

математичким језиком, математичко резоновање и доношење закључака и одлука.  

Исходи представљају основ за избор наставних садржаја, доприносе и лакшем избору наставих 

стратегија, метода и поступака, чиме се олакшава дидактичко-методичко креирање процеса поучавања и 

учења. Достизањем исхода, ученици усвајају основне математичке концепте, овладавају основним 

математичким процесима и вештинама, оспособљавају се за примену математичких знања и вештина и 

комуникацију математичким језиком. Кроз исходе се омогућава остваривање образовних стандарда и 

међупредметних компетенција као што су комуникација, дигитална компетенција, рад са подацима и 

информацијама, решавање проблема, сарадња и компетенција за целоживотно учење. 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, 

односно да планира како да ученици достигну исходе и да изабере одговарајуће методе, активности и 

технике за рад са ученицима. Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и 

вештине која су ученику потребна за даље учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, дате 

исходе треба разложити на мање и на основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у 

виду да се исходи у програму разликују, да се неки могу лакше и брже достићи, док је за одређене 

исходе потребно више времена и активности, као и рада на различитим садржајима. Исходе треба 
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посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. Наставу у том смислу треба 

усмерити на развијање компетенција и не треба је усмерити само ка достизању појединачних исхода.  

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

да ученици самостално откривају математичке правилности и изводе закључке. Основна улога 

наставника је да буде организатор наставног процеса, да подстиче и усмерава активност ученика. 

Ученике треба упућивати да користе уџбеник и друге изворе знања, како би усвојена знања била 

трајнија и шира, а ученици оспособљени за примену у решавању разноврсних задатака.  

Приликом планирања наставе, треба имати у виду да, у овом узрасту, различите игролике 

активности, као и употреба едукативних софтверских алата, у функцији сазнавања и учења могу бити 

додатна мотивација за усвајање математичких садржаја. Због тога је важно да се ученицима првог 

циклуса омогући да развијају математичко мишљење у контексту игроликих активности и употребе 

едукативних апликација на интернету и других електронских материјала. Поред тога, игролике 

активности и употреба едукативних апликација и електронских материјала значајно доприносе 

развијању интересовања за математику и позитивног става према математици. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој 

рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини 

интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облика рада зависи од наставних садржаја које треба 

реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и 

индивидуалних карактеристика ученика.  

 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Бројеви 

У трећем разреду наставља се развој појма броја, бројевног низа и поступака рачунања у оквиру 

блока бројева до 1000. Исходи ове теме се углавном остварују спирално, тако да се исходи који су 

остварени у оквиру блока бројева до 100 проширују на блок бројева до 1000. Бројеви се представљају 

визуелно и разложени на стотине, десетице и јединице. Касније се бројеви представљају као збирови 

вишеструких декадних јединица (234 = 200 + 30 + 4). Визуелизација бројева и места броја у бројевном 

низу помаже разумевању декадног бројевног система. Посебно, проблеми уочавања и описивање речима 

правила за настајање бројевног низа подстичу развијање математичко логичког мишљења. 

Упознају се усмени и писмени поступци сабирања и одузимања у блоку бројева до 1000 као и 

множења једноцифреним бројевима и бројем 10 и дељења бројевима прве десетице. Појам дељивости се 

сада проширује и уводи се појам остатка при дељењу. Ученици се подстичу да дођу до закључка који су 

бројеви дељиви са 2, 5 и 10.  

Усмени поступци рачунања упознати су у претходним разредима те је потребно обновити ове 

поступке у оквиру блока бројева до 100 пре проширене примене у оквиру блока бројева до 1000. Усмени 

поступци рачунања осим у писаној форми, увежбавају се усменим рачунањем (без записивања) у циљу 

практичне примене у реалним ситуацијама везаним за рачунање са новцем и др. Након усвајања усменог 

поступка рачунања уводе се писмени поступци рачунања који се изводе: записивањем бројева у форми 

збира вишеструких декадних јединица, коришћењем таблица месних вредности и скраћено, са 

потписивањем. Облици писменог рачунања се упознају наведеним редоследом у циљу разумевања 

поступка писменог рачунања. Потребно је одвојити довољно времена за увежбавање технике рачунања, 

како би ученици стекли сигурност и спретност при усменом и писменом рачунању. Ученике треба 

упућивати на коришћење едукативних софтвера и апликација за увежбавање основних рачунских 

операција. 

Решавање задатака у реалистичним и проблемским ситуацијама је контекст за утврђивање и 

проширивање знања о својствима рачунских операција и примени аритметичких правила као олакшици 

у рачунању. Зависност резултата од промене компоненти операција, као важна особина, обрађује се кроз 

примере у циљу стицања функционалних знања. Симболички запис аритметичких правила се не ради у 
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трећем разреду.  

Ученике треба навикавати да, пре израчунавања, процењују вредности бројевних израза. То је 

вештина која им помаже да уоче да су направили грешку приликом рачунања и има примену у 

свакодневном животу (нпр. процена рачуна у продавници, процена потребне количине материјала и 

слично). Процењивање вредности израза заснива се на познавању својстава аритметичких операција и 

зависности резултата од промена компоненти операција. 

Посебна пажња се поклања вези операција и зависности резултата од промена компоненти као 

основе за решавање једначина и неједначина. Решавају се једначине облика a + x = b, a – x = b, x – a = b, 

a  x = b на основу веза операција сабирања и одузимања и множења и дељења. Подстиче се навика 

провере решења и анализа „логичности“ решења с обзиром на контекст проблема. Решавају се 

неједначине облика: a ± x < b, a ± x > b, x – a < b, x – a > b. Бирати примере неједначина код којих је лако 

сагледати скуп решења (погађањем или коришћењем табела). Увести начин записивања решења уз 

коришћење симбола , { и }. 

Визуелизација бројева и својстава аритметичких операција на бројевној правој или као површи 

одговарајућих димензија припрема је за геометријско решавање аритметичких проблема. Овакве 

активности доприносе развоју способности математичког моделовања, примене математике у решавању 

проблема из реалних животних ситуација или других предметних области. У том смислу, решавање 

текстуалних задатака није значајно само као контекст за увежбавање техника рачунања већ и за 

уважавање значаја математичких знања у свакодневним животним ситуацијама. Поред текстуалне 

форме задавања задатака, потребно је код ученика развијати способност уочавања проблема анализом 

ситуације задате сликом, табелом или графиком (стубичастим дијаграмом и сликовним дијаграмом у 

коме један симбол може представљати више од једног објекта). У овим примерима, од посебног значаја 

је селекција значајних информација за решавање проблема и уочавање односа између познатих и 

непознатих компоненти. Бирање задатака у складу са принципом поступности оснажиће ученике у 

решавању проблема у којима је критичан корак формирање математичког записа (израза или једначине) 

на основу проблемске ситуације. Усмено и писмено образлагање поступка решавања задатка помаже 

ученицима у развијању способности математичко логичког резоновања и математичке комуникације.  

Даље се развија појам разломка, увођењем разломака облика 
n

m
(𝑚 ≤ 𝑛 ≤ 10 ). У оквиру 

бављења разломцима ученици анализирају и креирају визуелне представе разломака и упоређују 

разломке са истим имениоцем. Бољем разумевању појма разломка доприносе практичне активности 

деобе и спајања, лепљења и сечења погодног дидактичког материјала.  

Уводи се децимални запис броја у контексту мерења дужине, при чему се бирају искључиво 

случајеви где је резултат децимални број са једном децималом.  

Скуп римских цифара се проширује цифрама D и M чиме се омогућава записивање бројева до 

1000 римским цифрама. Пре увођења нових цифара потребно је обновити римске цифре из претходног 

разреда и концепт записивања и читања бројева записаних римским цифрама. Увођењем ове две цифре, 

заокружује се целина и ученици ће, када упознају бројеве веће од 1000, бити у стању да користе римске 

цифре и за записивање година. 

Геометрија 

У трећем разреду наставља се упознавање геометријских фигура у равни и њихових својстава, 

развој перцепције простора и просторног резоновања. Бављење геометријским садржајима у трећем 

разреду ослања се на до тада већ уведене појмове. 

Анализирају се и цртежом представљају узајамни положаји правих: паралелне праве и праве које 

се секу. Паралелне праве ученици цртају помоћу лењира и троугаоника или два троугаоника. 

Посматрањем модела углова уочава се да угао образују две полуправе са заједничком почетном 

тачком. Анализирањем већ упознатих геометријских фигура ученици уочавају различите углове. Уводе 

се термини теме и крак, као и одговарајуће ознаке везане за угао (А, Аа, ∢аАb, ∢BАC). Увођење појма 



177 

 

правог угла започиње анализирањем односа између хоризонталних и вертикалних положаја објеката у 

окружењу, посматрањем правоугаоника и квадратне мреже. Нормални положај правих уводи се преко 

појма правог угла. Прав угао, односно нормалне праве ученици цртају помоћу лењира и троугаоника 

или два троугаоника. 

Кружница се уводи као затворена крива линија чије су све тачке једнако удаљене од једне тачке – 

центра кружнице. Круг се описује као равна фигура ограничена кружницом. Уводе се термини центар, 

полупречник и пречник, као и одговарајуће ознаке за центар и полупречник. Ученици кружницу/круг 

конструишу шестаром и увиђају да су круг и кружница одређени центром и полупречником.  

Ученици су у претходним разредима класификовали и цртали геометријске фигуре (троугао, 

квадрат, правоугаоник). У трећем разреду анализирају се основна својства упознатих геометријских 

фигура (број страница, дужина страница, подударност и паралелност страница, врсте углова) и групишу 

у односу на уочена својства. Упознаје се класификација врста троуглова према дужинама страница. 

Цртају се квадрат и правоугаоник и конструише троугао када су познате дужине свих страница. 

Ученици се подстичу да откривају формуле. Обим геометријских фигура (троугла, квадрата, 

правоугаоника) се одређује са и без формула. Пресликавају се једноставне геометријске фигуре на 

квадратној мрежи или тачкастој мрежи симетрично у односу на дату праву, померањем у одређеном 

смеру за дату дужину или на основу задатог визуелног упутства. 

Активности које подстичу развој геометријског мишљења су: посматрање, прављење модела, 

цртање, склапање и растављање делова фигуре. Ове активности помажу ученицима да уоче својства 

фигура и просторне односе. Код конструкција и цртања је важно подстицати прецизност.  

 

Мерење и мере  

У оквиру ове теме упознају се стандардне мерне јединице за мерење масе (kg, g, t), времена 

(деценија, век, секунд), дужине (mm, km) и запремине течности (l, dl, cl, ml, hl). За усвајање основних 

знања о мерама и јединицама мере потребно је користити очигледна средства и давати ученицима да 

процењују и мере различите предмете из окружења. Важно је да ученици овладају претварањем мерних 

јединица из већих у мање и обрнуто, као и претварањем вишеименованих у једноименоване и обрнуто. 

Ученици се упознају са концептом мерења површине геометријских фигура без увођења стандардних 

једница за мерење површине. Са ученицима се решавају једноставнији проблеми у којима је потребно 

поплочати одређену површину различитим задатим геометријским фигурама (правоугаоник, квадрат и 

троугао).Задаци у реалном контексту основа су за бављење овим садржајима. 

Вишеименовани бројеви као резултат мерења дужине пружају контекст за увођење децималног 

записа броја, при чему се раде само случајеви записа са једним децималним местом. Полази се од 

сазнања да је дециметар десети део метра и да се зато може записати да је 1 dm = 0,1 m.  

 

Опште напомене 

Приликом увођења нових појмова важан је избор модела. За увођење појма хиљаде пожељно је 

коришћење модела коцке димензије 10 х 10 х 10. За анализирања својстава геометријских фигура важан 

је избор погодних модела на којима је лакше уочити својства. На пример, жичани модели геометријских 

фигура погодни су при обради појма обима фигуре док су за уводна разматрања појма површине 

прикладнији модели фигура од картона.  

Промене у свим сферама живота увелико су условљене употребом информационих технологија. 

Савремене наставне методе укључују и употребу различитих софтверских апликација. Ученике треба 

упознати са употребом калкулатора ради провере тачности рачуна. Наставник ученике може упућивати 

на различите апликативне софтвере и бесплатне едукативне игре на мобилним телефонима, таблетима и 

рачунарима. Употреба ИКТ-а доприноси развијању општих међупредметних компетенција као што су 

рад са подацима, дигитална компетенција, решавање проблема и др. На пример, у областима Геомерија 

и Мерење и мере за развијање основних геометријских концепата и њихову употребу у реалном 

контексту ученици могу користити Геогебру (цртање троугла, праве кроз две тачке, кружнице), Гугл 

Мапе (улице које се секу или су паралелне, растојања између објеката, полупречник и пречник кружног 
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тока) и сл. Ученике треба упућивати на апликације које развијају логичко-комбинаторно размишљање.  

 

 

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Саставни део процеса развоја математичких знања у свим фазама наставе је и праћење и 

процењивање степена остварености исхода, које треба да обезбеди што поузданије сагледавање развоја 

и напредовања ученика. Тај процес започети иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази. 

Прикупљање информација из различитих извора (свакодневна посматрања, активност на часу, 

учествовање у разговору и дискусији, самосталан рад, рад у групи, тестови) помаже наставнику да 

сагледа постигнућа (развој и напредовање) ученика и степен остварености исхода. Свака активност је 

добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а важно је ученике 

оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у учењу. 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО 

ЦИЉ 
 

Циљ учења Природe и друштвa јесте упознавање себе, свог 

природног и друштвеног окружења и развијање способности за 

одговоран живот у њему. 

РАЗРЕД 
 

ТРЕЋИ 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

72 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
– идентификује облике 

рељефа и површинских 

вода у свом крају; 

– одреди положај задатог 

објекта у односу на 

истакнуте облике 

рељефа и површинске 

воде у свом крају; 

– илуструје примерима 

како рељеф и 

површинске воде утичу 

на живот људи у крају; 

– примени правила 

друштвено 

прихватљивог понашања 

поштујући права, 

обавезе и различитости 

међу људима; 

– повеже различита 

занимања и делатности 

са потребама људи у 

крају у коме живи; 

– повеже врсте и значај 

саобраћаја у свом крају 

са потребама људи; 

 

 

 

 

 

МОЈ КРАЈ 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИРОДА, ЧОВЕК, 

ДРУШТВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

блици рељефа: узвишења 

(подножје, стране, обронци, врх), 

равнице и удубљења. Рељеф у мом 

крају. 

Површинске воде: река и њене 

притоке (лева и десна обала); бара и 

језеро. Површинске воде у мом 

краја. 

Групе људи: становници и народи 

краја  (права и обавезе; обичаји; 

суживот). 

Производне и непроизводне 

делатности и њихова 

међузависност. Село и град, њихова 

повезаност, зависност и 

међуусловљеност. 

Значај и улога саобраћаја. 

Путнички, теретни и информациони 

саобраћај. 

Безбедно понашање ученика на 

саобраћајницама у крају. Опрема за 

безбедну вожњу ролера, тротинета 

и бицикла. 

Течно, гасовито и чврсто стање 

воде. Кружење воде у природи. 
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– примени правила 

безбедног понашања  у 

саобраћају; 

– разликује чврсто, течно 

и гасовито стање воде у 

природи и свакодневном 

животу; 

– повеже температурне 

промене са променама 

запремине и кретања 

ваздуха; 

– очита вредности 

температуре воде, 

ваздуха и тела помоћу 

термометра; 

– прикаже везе међу 

живим бићима у 

различитим животним 

заједницама помоћу 

ланаца исхране; 

– илуструје примерима 

одговоран и неодговоран 

однос човека према 

животној средини; 

– примени поступке 

(мере) заштите од 

заразних болести;   

– се оријентише у 

простору помоћу 

компаса и оријентира из 

природе/окружења; 

– опише пут којим се 

може стићи од једне до 

друге тачке помоћу 

плана насеља; 

– идентификује 

географске објекте у 

свом крају користећи 

географску карту 

Републике Србије; 

– користи временске 

одреднице (година, 

деценија, век) у 

свакодневним 

ситуацијама и приликом 

описивања догађаја из 

прошлости; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промене при загревању и хлађењу 

ваздуха (промена температуре, 

запремина и кретање ваздуха).  

Мерење температуре воде, ваздуха 

и тела. 

Услови за живот, ланац исхране и 

међусобни утицаји у животним 

заједницама: 

 Копнене животне заједнице: 

шуме, ливаде и пашњаци; 

 Водене животне заједнице: 

баре, језера и реке. 

Култивисане животне заједнице: 

воћњаци, повртњаци, њиве и 

паркови. 

Значај и заштита земљишта  и 

копнених животних заједница. 

Значај и заштита вода и водених 

животних заједница. 

Животне заједнице у мом крају и 

човеков однос према њима. 

Начини преношења и мере заштите 

од заразних болести (грип, заразна 

жутица, варичеле) и болести које 

преносе животиње (крпељи, вашке). 



180 

 

 

 

 

 

 

 

 

– прикупи и представи 

податке о прошлости 

породице и краја; 

– повеже јачину деловања 

на тело са његовим 

пређеним растојањем; 

– доводи у везу брзину 

падања тела са његовим 

обликом; 

– разликује природне и 

вештачке изворе 

светлости; 

– повеже промену 

величине и положаја 

сенке са променом 

положаја извора 

светлости; 

– повеже промену јачине 

звука са променом 

удаљености од његовог 

извора; 

 

 

ОРИЈЕНТАЦИЈА У 

ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ 

 

Главне стране света.  

Умањено приказивање објеката и 

приказивање из ,,птичије'' 

перспективе. 

План насеља. 

Географска карта Републике 

Србије: картографске боје, 

картографски знаци). 

Мој крај на географској карти 

Републике Србије. 

Временске одреднице (датум, 

година, деценија и век). 

– користи временске 

одреднице (година, 

деценија, век) у 

свакодневним 

ситуацијама и приликом 

описивања догађаја из 

прошлости; 

– прикупи и представи 

податке о прошлости 

 

ПРОШЛОСТ 

 

Историјски извори (материјални, 

писани и усмени). 

Садашњост, прошлост, будућност: 

догађаји, људи и промене у мом 

крају. Породична прошлост (преци 

и потомци) и знаменити људи краја. 

Начин живота данас и у прошлости 

– занимања, одевање, исхрана, 

дечије игре. 
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породице и краја; 

 

– повеже јачину деловања 

на тело са његовим 

пређеним растојањем; 

– доводи у везу брзину 

падања тела са његовим 

обликом; 

 

 

КРЕТАЊЕ 

 

Кретање  тела по путањи  

(правилинијско и криволинијско). 

Утицај јачине деловања на пређено 

растојање тела. 

Дејство Земљине теже – падање 

тела. Утицај облика тела на брзину 

падања. 

Извори светлости (природни и 

вештачки). Како настаје сенка – 

облик и величина сенке. 

Кретање производи звук: треперење 

затегнуте жице, гласних жица; 

различити звуци у природи. Звук 

као информација. Заштита од буке. 

– разликује повратне и 

неповратне промене 

материјала; 

– уочи сличности и 

разлике међу 

течностима – тече, 

променљивост облика; 

провидност, боја, 

густина; 

– одабере материјале који 

по топлотној 

проводљивости највише 

одговарају употреби у 

свакодневном животу; 

– објасни како рециклажа 

помаже очувању 

природе; 

– изведе једноставне 

огледе/експерименте и 

повеже резултат са 

објашњењем/закључком; 

– сарађује са другима у 

групи на заједничким 

активностима; 

– представи резултате 

истраживања (писано, 

усмено, помоћу ленте 

времена, Power Point 

презентацијом и/или 

цртежом и др); 

повеже резултате рада са 

уложеним трудом. 

МАТЕРИЈАЛИ  

Промене материјала: повратне 

(истезање, савијање, 

ширење/скупљање; испаравање, 

кондензовање, 

топљење/очвршћавање) и 

неповратне (сагоревање, рђање). 

Сличности и разлике међу 

течностима (вода, уље, детерџент за 

прање судова, мед, млеко, сок од 

лимуна). 

Вода и друге течности као 

растварачи. Зависност брзине 

растварања  од уситњености 

материјала, температуре течности и 

мешања. 

Топлотна проводљивост 

материјала. 

Ваздух као топлотни изолатор у 

природи и свакодневном животу 

(крзно и перје; слојевито облачење, 

вунене рукавице, грађевински 

блокови, термос-боца). 

Значај рециклаже. Разврставање 

отпада од пластике, стакла, папира, 

метала. 

Рационална потрошња. 

Међусобни утицај човека и 

окружења (начин на који човек 

мења окружење), утицај на здравље 

и живот кроз правила понашања 

који доприносе одрживом развоју. 
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Кључни појмови садржаја: крај, човек, животне заједнице, оријентација у времену и простору, 

прошлост краја, кретање, материјали. 

 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Програм предмета Природа и друштво задржао је постојећи оквир, план наставе и учења од два 

часа недељно, односно 72 часа годишње и досадашњи завичајни принцип.  

Принцип животне близине, тзв. завичајни принцип, одређује просторну и временску блискост 

природних и друштвених појава и процеса, и као такав представља једну од суштинских одлика овог 

предмета. У првом разреду се креће од просторно и временски најближих феномена за ученика, док се у 

старијим разредима просторни и временски оквир постепено шири. Конкретно, оквир унутар ког се 

остварују предметни исходи у првом разреду чине садржаји из најближег и непосредног окружења 

ученика – домa, школe, насељa/дела насеља у коме ученик живи, у II разреду просторни оквир се 

проширује на Насеље са околином, у трећем III разреду на Крај у коме ученици живе1, а завршиће се у 

IV разреду државом Србијом.  

Принцип животне близине овом програму обезбеђује високу осетљивост на контекст у коме 

ученици живе, односно отвореност за садржаје из учениковог окружења и флексибилност за уважавање 

карактеристика и одлика најразличитијих средина у којима деца из Србије живе. У том смислу предмет 

Природа и друштво подразумева отвореност и за садржаје од значаја за националне мањине у складу са 

простором проучавања природних и друштвених појава у трећем разреду – крај у коме ученици живе. 

Поред тога, код свих ученика треба развијати осећај богатства у различитостима међу припадницима 

различитих националности указивањем на постојање људи који славе другачије празнике, имају 

различите обичаје, културу становања, исхрану, облачење и сл.  

Уважавање окружења у којем ученици живе директно је у вези са уважавањем искустава и знања 

ученика. Ученици у процес наставе и учења улазе са идејама и представама о свету, себи и свему другом 

што их окружује. Изградили су их личним ангажовањем у свакодневним активностима, како у школи, 

тако и ван школе у другим образовним, културним и свакодневним животним активностима – учењем, 

читањем, писањем, играњем, слушањем, посматрањем, размишљањем, разговарањем, итд. Зато је веома 

важно да полазне тачке у развоју научних идеја о природним и друштвеним појавама и процесима буду 

управо идеје и искуства са којима ученици долазе у школу и улазе у процес учења. Кроз разноврсне 

активности којима се уважава средина у којој ученици живе и њихово свакодневно искуство из 

конкретне средине, ученицима се омогућава да доживе и разумеју разноликост и међусобну повезаност 

свих чинилаца који делују у њиховом природном и друштвеном окружењу. Истовремено се подстиче 

њихова радозналост за откривање појава и процеса у природној и друштвеној заједници.  

Основна интенција наставе Природа и друштво усмерена је на развој интелектуалних, 

психофизичких, когнитивно-конативних и социјално-афективних сфера личности ученика, што се 

одражава у наведеном циљу за крај циклуса и датим предметним исходима. 

Предметни исходи Природе и друштва показују шта су ученици оспособљени да учине, 

предузму, изведу и обаве на крају разреда захваљујући знањима, ставовима и вештинама које су развили 

учењем овог предмета. Исходи се остварују у спрези садржаја, метода наставе и учења и активности 

ученика некад унутар једне теме, а најчешће кроз више тема. Зато границе међу темама проучавања 

треба схватити условно и флексибилно. Неки исходи су по својој природи међупредметни и оствариваће 

се кроз активности у оквиру више наставних предмета, као на пример исход: По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању да презентује другима информације о прикупљеним подацима (писано, усмено, 

помоћу ленте времена, презентацијом и/или цртежом). Треба, такође, имати у виду да је редослед 

програмских тема и груписаних садржаја унутар тема урађен искључиво ради прегледности 

препоручених програмских садржаја и не препоручује се као редослед приликом креирања годишњих и 

оперативних планова, већ као помоћ наставнику да их креира. Иста препорука се односи и на уџбенике. 

                                                 
1 Крај, као простор проучавања, је територијална целина која се поклапа са границом општине. 

Традиционално до сада се за овај територијални ниво користио појам завичај. Проблем употребе појма 

завичај произилази из непостојања јасних просторних и временских критеријума за његово издвајање. 
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Није пожељно да структура садржаја уџбеника буде основ за планирање наставе.  

Ученике треба оспособљавати да самостално истражују и анализирају природне и друштвене 

појаве и процесе. У зависности од исхода који се жели остварити, учитељ треба да подстакне ученике на 

различите врсте активности које ангажују како поједина чула, тако и више чула истовремено. 

Синхронизација чулних утисака даје целовиту слику објеката, процеса, појава и њихову интеграцију у 

комплексну слику света, а уважава различитости у склоностима ученика при упознавању света и 

процесу учења. Ипак, учење се не завршава на чулним утисцима, већ се наставља уопштавањем уоченог 

кроз описивање, поређење, формулисање закључака итд. У наставном процесу се, дакле, полази од 

несистематизованих искуствених сазнања и иде се ка општим, научно заснованим, систематизованим 

знањима из области природе, друштва и културе. Активности ученика потребно је прилагодити 

предметним исходима, специфичностима изабраних садржаја и узрасту ученика. Постепено треба 

повећавати ниво захтева и самосталности ученика приликом упознавања природних и друштвених 

појава.  

Стварност (природна и друштвена) која нас окружује и из које произилази садржај овог програма, 

заснована је на повезаности различитих појава и процеса. Због тога садржаји Природе и друштва морају 

да буду одраз те целовитости и повезаности појава које се изучавају. Ради формирања елементарних 

појмова и постављања мреже за систем појмова, при избору и распореду програмске грађе примењен је 

спирално-узлазни модел, у складу са узрасним карактеристикама ученика. То значи да се иста тематика 

из разреда у разред проширује, продубљује и посматра са различитих аспеката. Изградња система у 

настави, последица је постојања система у стварности. Улога учитеља је да ствара прилике за учење, а 

не да наставне садржаје тумачи само као биолошке, географске, историјске и друге садржаје.  

Поред тога, приступ настави и учењу треба да буде повезан и са логиком и методологијом научне 

дисцилине одакле произлази одређени садржај. Тако изучавање биолошких садржаја нужно треба да 

укључи посматрање и праћење биолошких феномена; изучавање садржаја хемије и физике – 

закључивање на основу спроведеног огледа или експеримента; изучавање прошлости – анализу 

историјских извора итд. Развијање система појмова подразумева континуиран рад учитеља на 

успостављању хоризонталне (унутар једног разреда) и вертикалне повезаности (између разреда) појмова 

унутар програма Природе и друштва. Важно је да се кад год је могуће приступи корелацији и 

интегрисаном приступу садржајима на међупредметном нивоу кроз наставне и ваннаставне облике рада 

и активности у школи и изван ње. Због природе садржаја предмета и датих исхода пожељно је 

активности организовати што чешће изван учионице, односно у ближем природном и друштвеном 

окружењу. За потребе овог предмета посебно су погодни: организоване посете, шетње, излети, настава у 

природи. 

Поред коришћења званично одобрених уџбеничких комплета, у остваривању програма за Природу 

и друштво препоручује се коришћење шире литературе и осталих извора информација: штампаних, 

аудио-визуелних и електронских медија. Посебно се препоручује коришћење аутентичних природних и 

друштвених извора, као најверодостојнијих показатеља стварности, појава и процеса у конкретном 

непосредном окружењу, као и дидактичких материјала који одражавају посебности датог окружења и 

краја у коме ученици живе.     

Учитељ остварује постављени циљ и исходе кроз наставу и остале организационе форме рада у 

школи, без додатног оптерећења родитеља и њиховог обавезног ангажовања у остваривању програма. 

Родитељи могу бити добровољно ангажовани као расположиви потенцијал локалне средине, у 

зависности од њихових знања, могућности и хтења. 

 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

 Планирање обухвата креирање годишњег и оперативних  планова, као и развијање припрема за 

час/дан/седмицу. Годишњи план креира се у форми гантограма и садржи број часова по темама 

распређених по месецима, а у складу са школским календаром, годишњим фондом часова, планираним 

фондом часова по темама.  

Полазећи од датих предметних исхода и препоручених садржаја од наставника се очекује да дати 
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програм контекстуализује према потребама конкретног одељења имајући у виду карактеристике 

ученика, уџбенике и друге наставне материјале које ће користити, техничке услове, наставна средства и 

медије којима школа располаже као и друге ресурсе школе и локалне средине.  

Приликом планирања наставе и учења потребно је руководити се: 

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

напредовања; 

– интегрисаним приступом у којем постоји хоризонтална и вертикална повезаност унутар истог 

предмета и различитих наставних предмета; 

– партиципативним и кооперативним активностима које омогућавају сарадњу;  

– превасходно активним и искуственим методама наставе и учења;  

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

активности и садржаја учења са животним искуствима ученика и  подстицањем примене 

наученог у свакодневном животу; 

– неговањем радозналости, одржавањем и подстицањем интересовања за учење и континуирано 

сазнавање; 

– редовним и осмишљеним прикупљањем релевантних података о напредовању ученика, 

остваривању предметних исхода и постигнутом степену развоја компетенција ученика. 

Полазећи од датих исхода и садржаја наставник најпре, као и до сада, креира свој годишњи 

(глобални) план рада из кога касније развија своје оперативне планове. Како су исходи дефинисани за 

крај наставне године, наставник треба да их операционализује прво у оперативним плановима, а потом и 

на нивоу конкретне наставне јединице.  

 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

Однос циља, исхода, препоручених програмских садржаја, метода наставе и учења и активности 

ученика 

При остваривању циља и предметних исхода Природе и друштва мора се имати у виду да су 

садржаји, методе наставе и учења и активности ученика неодвојиви у наставном процесу. Концепт 

наставе засноване на процесу и исходима учења подразумева наставу чији превасходни циљ није 

преношење предметних садржаја, већ изградња и развој знања као основе на којој се развијају 

разноврсна умења. У том смислу, програм наставе и учења нуди садржински оквир, а учитељ има 

слободу да уместо њих изабере и неке друге садржаје уколико сматра да су ти садржаји примеренији 

средини у којој ученици живе, узрасним и развојним карактеристикама ученика и њиховим 

интересовањима. Суштина је у томе да садржаји буду у функцији остваривања исхода, а не сами себи 

циљ. Учитељ има значајан простор за слободу избора и повезивање садржаја, метода наставе и учења и 

активности ученика како би водио ученике ка остваривању датог исхода.  

Већина предметних исхода постиже се кроз непосредну истраживачку активност ученика уз 

контунуирану подршку и подстицај од стране учитеља. Пожељне су активности које омогућавају 

интеракцију са физичком и социјалном средином, јер доприносе спознавању света који окружује 

ученике, тако што се откривају односи и упознају својства и карактеристике предмета, бића, појава и 

процеса и стичу се социјалне вештине. Најефикасније методе учења јесу оне методе које ученика 

стављају у адекватну активну позицију у процесу развијања знања. Потребно је стварање ситуација 

учења у којима ће доћи до изражаја различите активности ученика које омогућују различите начине 

учења. Значајне активности ученика у оквиру предмета Природа и друштво су:  

– Посматрање са усмереном и концентрисаном пажњом ради јасног запажања и уочавања света 

у окружењу (уочавање видљивих карактеристика);  

– Илустровање појава и процеса из свакодневног живота – навођење, показивање, објашњавање 

примера из природног и друштвеног окружења; 

–  Описивање – вербално или ликовно изражавање спољашњих и унутрашњих запажања;  
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– Процењивање – самостално одмеравање;  

– Груписање – уочавање сличности и различитости ради класификовања;  

– Праћење – континуирано посматрање ради запажања промена;  

– Бележење – записивање графичко, симболичко, електронско бележење опажања;  

– Практиковање – у настави, свакодневном животу и спонтаној игри и раду;  

– Експериментисање – намерно модификоване активности, огледи које изводи сам ученик;  

– Истраживање – испитивање својстава и особина, веза и узрочно-последичних односа;  

– Сакупљање – прављење колекција, збирки, албума из природног и друштвеног окружења;  

– Стварање – креативна продукција;  

– Играње – дидактичке, едукативне и спонтане игре;  

– Активности у оквиру мини-пројекта – осмишљавање и реализација.  

Ради прегледности препоручени садржаји су дати у темама.  

Потребно је приликом тумачења исхода учења и препоручених садржаја у трећем разреду стално 

имати у виду да се садржаји и одговарајући примери истражују и проналазе у оквиру краја у коме 

ученици живе. Крај, простор  проучавања  природних и друштвених појава и процеса, је територијална 

целина која се поклапа са границом општине. Општински центар је насеље у коме становници свих 

осталих насеља унутар граница општине остварују своје животне потребе као што су здравство, 

образовање, трговина, саобраћај, финансије, запослење, забава, итд. Унутар краја  постоје природни, 

друштвени, економски, културни и историјски садржаји који су утицали на успостављање односа и веза 

између њега и његових житеља. На основу територијалног обухвата краја можемо закључити да је 

задовољен и принцип упознавања простора од ближег (познатог) ка даљем (мање познатом) простору.  

Традиционално до сада се за овај територијални ниво користио појам завичај. Проблем употребе 

појма завичаја произилази из непостојања јасних просторних и временских критеријума за његово 

издвајање. Најопштије, завичај се одређује као „место са ближом околином где се неко родио и где је 

одрастао”. Из тога даље произилази да је завичај више субјективна категорија која почива на емоцијама. 

Тема Природа, човек, друштво бави се узајамним дејством природних и друштвених фактора у 

окружењу. У том смислу креће се од облика рељефа и површинских вода у крају. Ови појмови су 

познати ученицима из претходних разреда, али се сада изучавају у ширем простору, уз додавање нових 

сегмената који се односе на елементе узвишења (подножје, стране, обронци, врх) и одређивање десне и 

леве обале текућих вода у циљу оријентације у простору. Кроз исходе учења и препоручене садржаје 

јасно је видљива потреба разматрања утицаја географских фактора на начин живота људи (људи су се 

насељавали тамо где су имали повољне географске услове, плодно земљиште и воду, правили су 

утврђења на узвишењима и сл.). Специфичност краја чине и групе људи који у њему живе (становници и 

народи краја). У том смислу наставља се разматрање дуализма права и обавеза, али сада становника 

краја, уз упознавање обичаја других народа у крају, а све у циљу хармоничног суживота. Разматрања 

започета у другом разреду кроз типологију насеља (село, град), сада се настављају разматрањем 

повезаности села и града, њихове зависности и међуусловљености кроз различите послове којима се 

баве становници у насељима краја. Ово представља и основу за прво груписање сличних послова 

(којима се задовољавају животне потребе људи у крају) у делатности (пољопривреда, образовање, 

здравство и сл.). У контексту поменутих делатности уводи се и појам сабраћаја и његове улоге у превозу 

путника и терета, односно преносу информација. И даље се ради на оспособљавање ученика за безбедно 

учешће у саобраћају (на саобраћајницама у крају). 

Садржаји о својствима воде проширују се на различита агрегатна стања ове течности, као и на 

упознавање ученика са процесом који обједињује сва три стања воде – кружењем воде у природи.  

Разматрају се и промене које настају при загревању и хлађењу још једног елемента неживе 

природе – ваздуха. У том смислу, путем једноставних практичних активности ученици уочавају да се 

ваздух на топлоти шири, а на хладноћи сабија (промена запремине), што у природи доводи до кретања 

ваздуха, односно ветра. 

Услови за живот (сунце, вода, ваздух и земљиште) сада се уводе у новом контексту, као 

специфични услови за живот у животним заједницама (копненим и воденим). Уводи се појам ланац 
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исхране као основни однос међу живим бићима у животним заједницама, ослањајући се на сазнања из 

другог разреда о подели животиња према начину исхране. Посебну пажњу треба дати животним 

заједницама специфичним за крај у коме ученици живе, као и њиховој заштити. 

Садржаји о човеку, односно о људском телу сада се односе на уобичајене заразне болести деце 

(грип, заразна жутица, варичеле) које се лако шире у колективу, као и болести које преносе животиње 

(крпељи, вашке). Акценат је на упознавању ученика са основним мерама заштите против ових болести и 

одговорном односу према сопственом здрављу и здрављу људи из окружења (на пример, не треба 

долазити у школу уколико смо болесни ради сопственог здравља и очувања здравља осталих ученика и 

запослених у школи).   

Тема Оријентација у простору и времену односи се на оспособљавање ученика за оријентацију у 

простору и надовезује са на начине оријентисања из прва два разреда (оријентација у насељу помоћу 

карактеристичних објеката и адресе). У трећем разреду уводи се оријентација помоћу главних страна 

света. Акценат је на оспособљавању ученика да одреде стране света помоћу компаса, Сунца и 

оријентира из природе/окружења (маховине, годови на пању, цркве и сл.) у складу са оним што је 

доступно у окружењу у коме ученик живи. Препоручљиво је да ученици спознају простор непосредним 

посматрањем, шетњом по насељу и околини или кретањем превозним средствима, односно да се ови 

исходи учења и настави садржаји реализују у ванучионичком окружењу. 

У трећем разреду започиње процес картографског описмењавања. Оспособљавање ученика да 

разумеју информације приказане на географској карти засновано је на три изазова које је потребно 

превазићи: 

– однос величине простора на карти у односу на величину реалног простора – на географској 

карти приказ реалног простора је вишеструко умањен; 

– перспектива из које су приказани објекти на географској карти (,,птичија перспектива''); 

– овладавање новим ,,језиком'' кроз разумевање значења боја и симбола помоћу којих су 

приказани реални географски објекти на карти. 

Да би лакше разумели како се објекти приказују на карти, препоручљиво је помоћу једноставних 

активности показати шта је умањено приказивање објеката и приказивање из ,,птичије'' перспективе. 

Потреба за умањењем површина које се преносе на папир је блиска ученицима, јер на цртежима на 

којима приказују, на пример, природу у јесен умањују природне величине (бића, предмете...) до 

величине формата папира. У том смислу, а у складу и са оним што се ради на Математици, учитељ може 

планирати умањено приказивање предмета правилних облика из непосредног окружења ученика у 

размери 1:10 (на пример, школска клупа је димензија 120Х60 cm, када је умањимо 10 пута, ученици у 

свескама цртају правоугаоник димензија 12Х6 cm). На сличан начин, али на папиру већег формата може 

се представити план учионице. Препоручљиво је за ове активности изабрати такве предмете које 

ученици могу посматрати ,,одозго“ како би стекли увид, на пример, зашто школска клупа на умањеном 

приказу учионице има изглед правоугаоника, резач у облику ваљка има изглед круга и сл. На сличан 

начин може се израдити макета насеља а затим је ученици могу посматрати ( и фотографисати) из 

,,птичије перспективе'' како би уочили како из ваздуха изгледа то насеље, а затим се та фотографија 

може лако ,,превести'' у скицу плана тог насеља. Уколико постоје техничке могућности, за приказивање 

познатог окружења из различитих перспектива (реални, фотографски приказ, картографски приказ) 

може послужити апликација Google Maps.  

Прва карта са којом се ученици сусрећу је план насеља у коме они живе. Креће се од 

оспособљавања ученика да пронађу улицу или објекат на плану насеља, опишу пут којим се може стићи 

од једне до друге тачке помоћу плана насеља, што ће у будућности довести до крајњег циља – 

оријентисања помоћу плана насеља тако да се дође од једне до друге локације у насељу.  

Након плана насеља, ученици су спремни да разумеју апстрактнији приказ (често потпуно 

непознатог) простора, односно општегеографску карту. У трећем разреду креће се од посматрања краја у 

коме ученик живи на географској карти Србије. Дакле, полазиште је простор који је ученицима познат, 

па они могу да успоставе везу између опаженог окружења и његовог графичког приказа на географској 

карти. Оспособљавање ученика да разумеју географски карту подразумева сусрет ученика са трећим 

изазовом – значењем картографских боја (облици рељефа и површинске воде) и картографских знакова. 

Није потребно оптерећивати ученике учењем напамет изгледа и значења картографских знакова, већ је 
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препоручљиво користити легенду у функцији трагања за њиховим значењем. Методички приступ 

географској карти треба да се креће у правцу третирања карте као извора информација, а не да карта 

буде место на коме ученици само показују задате географске појмове. У том смислу се ученику може 

задати, на пример, да помоћу географске карте одреди положај свога краја у Србији у односу на главни 

град Републике Србије. Када ученик наводи шта све може да сазна о одређеном простору посматрајући 

географску карту тог простора и легенду која се на њој налази, треба га подстицати да у том приказу 

користе и знања о странама света. 

Увођење временских одредница надовезује се на оне које су већ уведене у прва два разреда и 

проширује се новим одредницама – деценија и век. Као и у претходним разредима, нове временске 

јединице уводе се тако да се мањом (већ познатом) мерном јединицом објашњава већа (нова) мерна 

јединица. Ученике треба стављати у ситуацију да користе наведене временске одреднице (посебно 

годину, деценију и век) у свакодневним ситуацијама и приликом описивања догађаја из прошлости.  

Тема Прошлост започиње у трећем разреду увођењем историјских извора као основних извора 

сазнања о прошлости. У том смислу, увођење поделе историјских извора (материјални, писани и 

усмени) није само себи циљ, већ указује на различите изворе информација о прошлим временима. 

Ученици упознају историјске изворе и истражују теме из породичне и прошлости краја за које су 

заинтересовани. Када је реч о породичној прошлости, продукт истраживања може да буде приказ 

породичног стабла, уз увођење значења појмова преци и потомци. У том смислу, ученик користећи 

породично стабло описује ближе чланове породице из ,,угла'' предака и потомака (Мој деда је предак 

мог тате. Тата је дедин потомак. Ја сам татин, мамин, бабин, дедин потомак). Прошлост краја се 

истражује у односу на специфичности краја у коме ученици живе, на значајне догађаје за становнике тог 

краја (о којима често сведоче и споменици), и знамените људе који су рођени или живели у том крају. 

Истражују се ученицима блиске и релевантне теме из свакодневног живота (на пример, занимања људи 

у крају, одевање, исхрана, дечије игре) уз стално поређење начина живота у прошлости и садашњости 

(као ученицима блиске и познате). Није потребно да се истраже сви наведени аспекти свакодневног 

живота него они за које су ученици највише заинтересовани и за које постоје доступни историјски 

извори примерени ученицима овог узраста. Податке прикупљене малим историјским истраживањима 

ученик може да представи на неки од начина које одабере (усмено, помоћу ленте времена, породичног 

стабла, презентације, постера...).  

Тема Кретање представља сегмет о коме ученици имају богато искуство, а задатак наставника је 

да та несистематизована, искуствена знања буду структурисана и освешћена и да омогуће ученику боље 

спознавање света који их окружује. Ученици препознају и наводе примере за различите облике кретања 

тела према њиховој путањи – праволинијско и криволинијско. Истраживање утицаја јачине деловања на 

пређено растојање тела природно се реализује кроз практичну активност (експеримент). Утицај јачине 

деловања разматра се кроз удаљеност коју тела прелазе (као и у другом разреду), при чему је пожељно 

укључити не само процену растојања, већ и њено прецизно мерење уз коришћење мерних јединица за 

дужину које су уведене у математици у другом разреду. Уводи се и падање као специфичан начин 

кретања тела условљен дејством Земљине теже, чему се приступа феноменолошки, без улажења у 

детаљнија објашњења. Посебну пажњу потребно је обратити на испитивање утицаја облика тела на 

брзину падања практичним проверавањем брзине падања два тела који имају све исте карактеристике 

(материјал, маса), осим облика (на пример, згужван и исправљен папир). 

Још један аспект кретања представљају садржаји о светлости и звуку. Светлост се изучава из два 

аспекта: извори светлости (природни и вештачки) и сенка (облик и величина сенке). Ученици треба да 

разликују природне и вештачке изворе светлости, као и да путем практичне активности уоче повезаност 

промене величине и положаја сенке са променом положаја извора светлости (природног или вештачког). 

Такође, ученици се упознају са различитим изворима чијим покретањем (треперењем) настаје звук – 

треперење затегнуте жице, гласних жица; различити звуци у природи (звук инсеката, фијукање ветра и 

сл.). Звукови се истражују из два аспекта – информативног (на основу звука знамо од кога/чега потиче и 

оријентишемо се на основу те информације) и безбедносног (звуци који упозоравају, заштита од буке). 

Пожељно је организовати практичне активности (огледе) којима се доказује да се јачина звука мења са 

променом удаљености од извора звука, што је посебно важно из безбедносних разлога. 

Исходи учења и садржаји који се односе на промене материјала фокусирани су на уочавање 
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повратних (истезање, савијање, ширење/скупљање; испаравање, кондензовање, топљење/очвршћавање) 

и неповратних (сагоревање, рђање) промена материјала. Наведене промене не треба учити напамет већ 

подстаћи ученике да их уоче у свакодневном животу и/или помоћу огледа. Разликовање неповратних од 

повратних промена материјала своди се на настајање или ненастајање материјала који имају другачија 

својства након механичког или топлотног деловања. 

У прва два разреда једина течност која је изучавана била је вода. Сада се уводи први општији 

појам – течност. Приликом практичног истраживања користе се течности које су безбедне за ученика и 

лако доступне (вода, уље, детерџент за прање судова, мед, млеко, сок од лимуна). У овом смислу, у 

фокусу је уочавање сличности и разлика између воде и других течности (тече, променљивост облика; 

провидност, боја, густина). Посебно се истражује својство течности као растварача. Путем експеримента 

испитује се зависност брзине растварања од уситњености материјала, температуре течности и мешања. 

Ову активност најлакше је урадити на примеру воде. 

Топлотна проводљивост материјала представља нови аспект изучавања материјала. На примеру 

свакодневних активности и претходних искустава, ученици класификују и бирају материјале који по 

топлотној проводљивости највише одговарају одређеној употреби (металне шерпе за кување, дрвене 

клупе за седење у парку и сл). У овом смислу, разматра се и ваздух као топлотни изолатор у природи и 

свакодневном животу (крзно и перје животиња; слојевито облачење, вунене рукавице, грађевински 

блокови, термос-боца). 

Исходи учења и садржаји о материјалима завршавају се упознавањем ученика са значајем 

рециклаже, као и потребом разврставања отпада од пластике, стакла, папира и метала. У складу са овим, 

повезана је и проблематика рационалне потрошње материјала и предмета која подразумева подстицање 

ученика да дају предност употреби: производа који се вишеструко користе у односу на производе за 

једнократну употребу, као и рециклираних и производа који могу да се рециклирају. Проблематика 

одрживог развоја приметна је и кроз указивање на међусобне утицаје човека и окружења кад год је то 

могуће и актуелно у конкретним условима у којима се реализује настава. Пуно разумевање концепта 

одрживог развоја могуће је тек на каснијем узрасту ученика, али је потребно да се континуирано 

развија, и то не само на нивоу знања, већ првенствено на нивоу развијања вредности, ставова и навика. 

На тај начин се утиче на развој ставова важних за опстанак и будућност. 

Приликом изучавања природних и друштвених феномена нужно је и даље примењивати 

истраживачки приступ и оспособљавати ученике за различите начине прикупљања података о 

окружењу, њихову анализу, сврставање у групе и категорије по различитим карактеристикама, вођење 

белешки и закључивање. Учествовање у једноставним огледима/експериментима који се реализују на 

основу упутства – индивидуално, у пару или групи, усложњава се кроз повезивање резултата 

огледа/експеримета са објашњењем или закључком. Значајно је радити на оспособљавању ученика да 

јасно презентује резултате својих истраживања на начин који је примерен проблему који се истражује и 

интересовању ученика (писано, усмено, помоћу ленте времена, Power Point презентацијом и/или 

цртежом и др). 

 

III.  ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика само је део праћења и вредновања 

образовно-васпитне праксе. Резултате целокупног праћења и вредновања наставник узима као основу за 

планирање наредних корака у раду са ученицима и развијању своје образовно-васпитне праксе.   

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и реализује 

се у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Потребно је да 

наставник континуирано и на примерен начин указује ученику на квалитет његовог постигнућа тако што 

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

подстицајне повратне информације. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање 

повратне информације, а ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак 

у остваривању исхода предмета, као и напредак других ученика. 
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НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

ЦИЉ 
 

Циљ учења Ликовне културе је да се ученик, развијајући 

стваралачко мишљење и естетичке критеријуме кроз практични 

рад, оспособљава за комуникацију и да изграђује позитиван однос 

према култури и уметничком наслеђу свог и других народа. 

 

РАЗРЕД 
 

Трећи 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

72 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
– поштује инструкције за 

припремање, 

коришћење, одржавање 

и одлагање материјала и 

прибора; 

– повеже уметничко 

занимање и уметнички 

занат са одговарајућим 

продуктом; 

– преобликује, самостално 

или у сарадњи са 

другима, амбалажу и 

предмете за рециклажу 

мењајући им употребну 

функцију; 

– изрази своје доживљаје, 

емоције, имагинацију и 

запажања  одабраним 

материјалом, прибором 

и техникама; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     МАТЕРИЈАЛИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Својства материјала. Својства 

материјала за ликовно обликовање  – 

тврдоћа, еластичност, растворљивост 

или постојаност (промене у току 

сушења, у контакту са светлошћу, у 

контакту са различитим супстанцама 

и подлогама...), материјали који могу 

да се користе као алатке (пера, крзно, 

длака, лишће, дрвца...).  Изглед 

материјала – основне и изведене боје, 

природне и створене текстуре. 

 

Технике. Однос материјала, ликовне 

технике и идеје. Производи 

уметничких заната (накит, уметничке 

лутке, шешири, таписерије, ћилими, 

осликани текстил, собне светиљке и 

сенила, грнчарија, дуборез, 

гравуре...). Значај рециклирања, 

уметничка рециклажа. 
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– користи одабране 

податке и информације 

као подстицај за 

стваралачки рад; 

– протумачи једноставне 

визуелне информације и 

поруке из свакодневног 

живота; 

укаже на сличностии 

разлике које опажа у 

 

   СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

 

 

 

Говор тела. Поглед, израз лица, 

држање тела, гест и кретање, однос 

вербалне и невербалне комуникације.  

 

Тумачење визуелних информација. 

Визуелне карактеристике биљака и 

животиња, знаци, симболи, 

униформе, заставе, ношње... Пејзаж, 

портрет, аутопортрет.  

 

Слика, текст, звук. Кратки анимирани 

Слика, текст, звук. Кратки анимирани 

филмови, рекламе, билборди... Лепо 

писање – плакат, позивнице, 

честитке... 

 

– уметничким делима и 

традицији различитих 

народа; 

– изрази одабране 

садржаје изразом лица, 

положајем тела, 

покретима или 

кретањем; 

 

 

 

   КОМПОЗИЦИЈА 

Композиција. Дводимензионалне и 

тродимензионалне композиције, 

организација композиције, 

равнотежа.  

 

Орнамент. Традиционална и 

савремена употреба орнамената, 

симетрија. 

– распореди облике, боје, 

линије и/или текстуре 

креирајући оригиналне 

композиције; 

– разговара са вршњацима 

о доживљају простора, 

дизајна, уметничких и 

ученичких радова, 

уважавајући 

различитости; 

– учествује у обликовању 

и уређењу простора у 

школи, код куће или у 

окружењу; 

разматра, у групи, шта и 

како је учио/ла и где та 

знања може применити 

 

    

 

 

 

 

 

      ПРОСТОР 

Облици у простору.Непокретни 

објекти  у отвореном и затвореном 

простору (споменици, уметничка 

дела, експонати...).  Композиција у 

простору – поставка изложбе, 

уређење просторије, уређење школе, 

уређење околине у локалној 

заједници... Оптичке илузије на 

дводимензионалној подлози, 

специјални ефекти на сцени, у 

филмовима,  игрицама... 

Кретање. Покрет и кретање у 

природуметничким делима. 

 

  УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ  ПРОГРАМА 

 

Ученици се развијају и уче кроз разноврсне активности и задатке који подстичу радозналост и 

задовољство у истраживању, експериментисању, размишљању, повезивању, изражавању, стварању, 

дружењу и сарадњи.  
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Кључни појмови су међусобно чврсто повезани и чине конструкцију, основу за развијање програма. 

Централни појам је простор, јер се све што видимо и доживљавамо налази у простору. Из овог појма су 

изведени остали кључни појмови. У првом разреду их има три: простор – облик, линија; у другом 

разреду четири: простор – облик, линија, боја; у трећем пет: простор – облик, линија, боја, текстура и од 

четвртог шест: простор – облик, линија, боја, текстура, светлина.  

Централни појам, простор, указује на то да програм није усмерен на ускостручне садржаје, већ на 

свет у коме ученик живи и одраста и који треба свесно да опажа, доживљава и истражује из различитих 

углова. Сви садржаји везани за визуелну уметност (укључујући и уметничка остварења из ближе и даље 

прошлости) у блиској су вези са савременим светом и ученици треба постепено да истражују и 

откривају те везе. 

 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

У првој колони табеле дати су исходи који се достижу до краја школске године. Исходи воде ка 

постепеном развијању компетенција. Достижни су за сваког ученика, у мањој или већој мери. Наставник 

у току године прати, процењује и подстиче развијање индивидуалних потенцијала сваког ученика.  

У другој колони табеле предложени су називи целина, а у трећој појмови, подпојмови и теме за 

разговор и истраживање. Нови модел наставе и учења није фокусиран на садржаје. Наставник има 

слободу да осмисли називе, број и редослед наставних тема и наставних јединица, а у складу са 

дидактичким принципима и условима у школи. Настава се не планира према структури уџбеника, јер 

ученици не уче лекције по реду, већ истражују уџбеник како би развијали међупредметне компетенције 

– у зависности од задатка/теме траже одговарајуће визуелне и/или текстуалне податке и информације, 

повезују их, пореде, стављају у нови контекст, користе их као подстицај за стварање...       

У настави треба да доминирају проблемски задаци који циљају више исхода и међупредметних 

компетенција. Задаци и активности треба да буду разноврсни и да омогуће сваком ученику да се развија 

у складу са својим интересовањима, искуством, потребама и потенцијалима. Осим стваралачког рада 

значајан је и разговор. Наставник планира питања која подстичу ученике на размишљање и на развијање 

креативних идеја (модел подстицајних питања се може видети у програму за други разред).  

 

II. OСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

МАТЕРИЈАЛИ 

Материјали, прибор, технике и савремена технологија су средства која се користе у процесу 

визуелног описмењавања. Наставник кратко објашњава и показује како се припремају, користе, чисте, 

одлажу или преносе и пружа друге неопходне информације. Одабрани садржаји ове целине интегришу 

се са садржајима других целина.  

 

Својства материјала 

Ученици треба да добију само кључне информације о својствима материјала које користе. Ако 

користе употребљену амбалажу, материјале или објекте које су пронашли у природи потребно је да их, 

уз помоћ укућана, припреме пре доношења на час (прање, термичка обрада, дезинфиковање асепсолом, 

алкохолом... у зависности од материјала). У току године самостално припремају лепак или масу за 

обликовање од материјала који се користе у домаћинству (кукурузно брашно, кукурузни штирак, сода 

бикарбона, сирће, млеко, со, шећер...). Водене боје могу да направе од истрошених фломастера. Рецепти 

се могу пронаћи на интернету, наставник бира оне који одговарају узрасту ученика. Важно је и да сви 

ученици до краја првог циклуса развију навику да заједно распремају и чисте простор по завршетку 

рада. 

Имајући у виду да се технологија материјала развија великом брзином, наставник може да 

информише ученике о неким иновативним материјалима које користе дизајнери одеће, амбалаже, 

намештаја... На пример, материјал који се прави од папира и пластике (Paptic), материјал који се прави 

од рециклиране одеће (варијанта материјала Karta-Pack)... Тродимензионално (3D) штампање и паметни 

материјали могу да се помену у следећем разреду.  
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Подела боја на основне (примарне) и изведене (секундарне) односи се на пигментне боје за 

сликање. Ученици треба да знају да мешањем две основне боје у односу 1:1 неће увек добити тон који су 

очекивали, јер се материјал различитих произвођача разликује. Било би добро да истражују мешање боја 

тако што ће размењивати прибор/материјал. Није потребно да меморишу називе боја, јер школске боје 

или немају називе или се називи разликују од једног до другог произвођача. Међутим, када почну да 

користе белу боју наставник треба да их мотивише да експериментишу. На пример, може да пита: „Како 

бисте описали ове две боје?“, показујући цинобер и кармин црвену. Затим, да тражи да помешају обе 

боје са белом и упореде тонове које су добили. Даље ученици сами истражују. Боје трећег реда 

(терцијерне) се објашњавају у четвртом разреду. Примарне и секундарне боје се повезују са природним 

и вештачким облицима, емоцијама, утисцима, простором... Наставник објашњава текстуру на 

најједноставнији начин (изглед површине материјала), иако објашњење неће бити потпуно. Важније је 

да се ученици не збуне и да искуствено истражују текстуру. Истражује се стварна (физичка) текстура 

материјала, која има изражене тактилне квалитете, а наставник планира више разноврсних задатака. На 

пример, ученици могу да компонују лепећи на картон лишће, комадиће чипке, текстил, канап, рафију..., 

да обложе рад алуминијумском фолијом за домаћинство, пажљиво трљајући тупим врхом оловке или 

прстима. Уколико немају фолију, могу да премажу рад белом бојом како би се фокусирали само на 

текстуру. Када вајају у меком материјалу треба да креирају текстуре плански (глачањем, урезивањем, 

утискивањем...). Наставник указује на то да понекад физичка текстура највише утиче на утисак о делу, 

нарочито када је реч о скулптури и дизајну ентеријера (показати примере). Визуелна текстура се још 

увек не објашњава, али се истражује искуствено – ученици могу да цртају текстуре разноврсним 

линијама, да осликају папир (разливањем боје, прскањем, дувањем кроз сламчицу...), да користе технике 

колаж, фротаж, гратаж, суминагаши или ебру.   

 

Технике  

На основу сопствене процене наставник у трећем или четвртом разреду објашњава да су акварел 

боја и папир материјали за ликовно обликовање, а акварел техника начин на који се тај материјал 

обликује. Ученици могу да испробају сликање акварел бојом на сувом папиру и сликање на влажном 

папиру. Уобичајено уче гваш технике (влажни нанос, полусуви нанос, испирање, гребање...) пре него 

што почну да користе темпере, али то није правило. У штампање графика се уводе прављењем 

импровизованих матрица. Најједноставнија се припрема на употребљеној стиропор (полистирен) тацни 

за паковање хране. На полеђини тацне цртеж се лако урезује фломастерима, а боја се наноси широком 

четком или комадићем чврстог картона. Осим оловкама и четкицама било би добро да цртају и 

импровизованим прибором (згужваним папиром/кесом/фолијом, гранчицама, боровим иглицама...), јер 

то помаже да „ослободе руку“ и да боље организују композицију. Скулптуре могу да обликују од 

папира, картона, лако савитљиве жице, тканине, комбиновањем разноврсних материјала... Затим, од 

меких материјала: глинамола, школске глине, полимерне глине која се не пече („FIMO AIR“), „магичне 

глине“ (пенаста глина са гранулама стиропора,кинетичка глина, „Mad Mattr“...) или масе коју су сами 

направили. Треба имати у виду следеће. Неке масе се споро суше, па је тешко пренети рад од школе до 

куће без оштећења. Боље је да не користе пластелин, јер има врста које се уопште не суше, као и 

миришљавих које садрже алергене. Неке масе не прљају руке и радну површину. Скулптуре се обликују 

белом масом или масом у боји природних материјала, а која може и да се „патинира“ бојом. 

Наставник може да покаже и корисне технике које нису кључне за достизање исхода. На пример, 

може да демонстрира како се од мараме или комада платна обликује торба/завежљај савијањем и 

везивањем („фурошики“ техника), како се од омота за бомбоне обликују торбе, футроле..., како се плете 

прстима, како се обликују корпе од папира, како се савијају оригами фигуре, како се пакују поклони, 

како се савијају украсне машне, како се праве лампиони, како се праве/декоришу сенила... Ученици могу 

да вежбају те технике и код куће, али је важно да на часу осмисле или договоре намену тих радова 

(украс за собу, украс за учионицу/школу, лични предмет, поклон за некога, радови за школски продајни 

сајам...).   

Ученици упознају неколико уметничких заната које наставник бира у складу са темама и задацима 

које је планирао, локалном традицијом или интересовањима ученика. Одабрани садржаји се интегришу 

са одговарајућим садржајима овог и других програма. Учење може да се реализује у одабраном 
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етнографском музеју. Уколико наставник планира радионицу или пројекат који укључује прављење 

уметничких рукотворина у школи препорука је да се користи материјал за рециклажу.   

Уметничка рециклажа је важна тема. Наставник може да покаже примере уметничких пројеката у 

нашој земљи, као што су: „Убаци лименку доврши скулптуру“, скулптура „Ђубровиште са Великог 

ратног острва“ (Београд), „Еко-мрав“ (Суботица), „Птица робот“ (Бор, Београд)... и примере уметничких 

дела направљених од предмета за рециклажу (на пример, унети у претраживач називе уметничких група: 

„FigJamStudio“, „Skeleton Sea“ или „Guerra de la Paz“ и имена уметника:Aurora Robson,Subodh 

Gupta,Moaffak Makhoul или Sean E. Avery).        

Школе које имају средстава и планирају набавку дигиталне технологије треба да имају у виду и 

ону која одговара настави Ликовне културе. На пример, мултимедијална лабораторија „i-Theatre“ 

произвођача „Edutech“ погодна је за интегрисану наставу Српског језика и Ликовне културе у првом 

циклусу. Дигиталне табле за цртање произвођача „Wacom“, као и ајпед таблети (iPadPro) подржавају 

стваралачки рад. Интерактивна школска табла „SMART Board“ са пројектором (на пример, серија 7000) 

има вишеструку намену (проучавање ликовног језика, компоновање, лоцирање уметничких дела...). У 

школама које имају савремену опрему и средства, ученици треба да уче о заштити здравља и правилној 

употреби уређаја, као и о значају сарадње са школама које немају такве услове. У школама које не могу 

да набаве одговарајућу опрему и средства, ученици могу да користе помагала која се једноставно праве. 

На пример, када се настава одржава у учионицама опште намене које немају одговарајуће столове 

ученици могу да направе од картона стони „штафелај“ (унети у претраживач: „DIY cardboard easel“). 

„Светлосне столове“ као што је, на пример, APH Light Box наставници могу да направе у сарадњи са 

родитељима (унети у претраживач: „DIY lighttabletutorials“). 

Све одабране садржаје је потребно повезати са причом о томе како се развијају креативне идеје, 

односно шта све може подстаћи (мотивисати) визуелне уметнике (и ученике) да стварају. Како би се 

освестио процес развијања идеја, наставник може да зада ученицима једноставну вежбу – да три пута 

преобликују исти троугао тако да креирају три различита сложена облика из маште. Вежба може да се 

понови са другим обликом, мрљом или шаром. Ученици треба да знају и то да савремена технологија 

утиче на начин изражавања визуелних уметника. Наставник може да покаже један очигледан пример 

(унети у претраживач име графичког дизајнера: Canion Shijirbat или Шижирбат – финал). 

 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

Циљ учења предложених садржаја је оспособљавање ученика за правилну, учтиву, добронамерну, 

ефектну и ефикасну комуникацију.  

 

 

Говор тела  

Предложене вежбе су фокусиране на невербално изражавање мимиком и телом. Наставник 

објашњава да се и без говора, лицем и телом, може пренети порука, испричати прича или насликати 

слика. Као пример може да послужи инсерт наступа мађарске трупе „Attraction“ (унети у претраживач: 

Attraction Shadow Theatre Group). Уколико ученици до трећег разреда нису вежбали пантомиму треба да 

почну од читања израза лица и изражавања емоција. Затим, да тумаче и изражавају поруке које шаљемо 

неким општепознатим (у нашој култури) гестом или држањем тела (стани, крени, приђи, слажем се, 

нећу, извини и сл.) и неке једноставне радње (чисти метлом, свира...). Ученици који су то већ радили 

вежбају невербално исказивање неке ситуације (на пример, сусрет два пријатеља, пробирљиви купац и 

сл.). Важно је да сви ученици буду укључени да би се ослободили треме и несметано развијали 

креативност, заједништво и међусобно уважавање. Ако је потребно, ученици могу да погледају и неки 

смешан снимак (на пример, унети у претраживач: Mr.Bean's Holiday Dance Scene). Наставник повезује 

одабране вежбе са одговарајућим садржајима овог и других програма (имајући у виду да се програмски 

циљеви и методика разликују). На пример, може да формира тимове и подели задужења – док неки 

чланови тима глуме или рецитују, други их прате покретима, мимиком или „специјалним ефектима“ 

(осветљавају глумце, померају делове сценографије, формирају облик рукама или телима, производе 

звучне ефекте...). 
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Тумачење визуелних информација 
Тумачење визуелних информација је континуирана активност која се не планира као посебан час, 

већ као део задатака. Предложени садржаји се односе на тумачење слика независно од додатних 

информација као што су звук, текст и др. Сваки пут када ученицима покаже неку слику, наставник 

поставља питање: „Шта ово значи?“, како би се навикли да размишљају о садржају. Наставник прво 

указује на то да неки облици, боје, шаре и текстура у природи саопштавају неку поруку (показати 

примере). На пример, тамно сиви облаци најављују кишу, тамнија и храпавија кора дрвета указује на 

север, рогови јелена супарнику указују на његову снагу, када се осећа угрожено једна врста гусенице 

(Hemeroplanes triptolemus) заузима положај у коме личи на отровну змију. Нека бића комуницирају само 

визуелно. На пример, карипска гребенска лигња (Sepioteuthis sepioidea) „разговара“ тако што мења боје 

и шаре. Визуелни знаци у природи омогућавају живим бићима да преживе. Визуелни језик који користе 

људи је најсложенији – слике користимо и да бисмо нешто продали, забавили друге, изазвали одређене 

емоције, помогли угроженима, навели друге да размишљају о важним темама... Наставник показује 

познате знаке које ученици виђају у окружењу, а затим и оне који се често виђају на амбалажама и 

производима и разговара са ученицима о томе зашто је важно да разумеју те слике. Затим се разговора о 

сложенијим знацима и симболима (заставе, грбови, амблеми). Садржаји из хералдике се усклађују са 

узрастом ученика. На пример, наставник може да покаже заставе из целог света и да тражи од ученика 

да процене (без пребројавања) која боја се највише користи на заставама, затим, која комбинација боја 

се најчешће користи, које заставе су сличне, које заставе су сличне нашој, које заставе се битно 

разликују од осталих... Потребно је да размишљају и о томе како се споразумевамо одећом. Ко и зашто 

носи униформу, ко дизајнира униформе? Затим, шта је народна ношња, у којим приликама се некада 

носила, да ли се још увек носи и када, како изгледају ношње њиховог краја... Наставник одређује 

количину информација о ношњама у зависности од броја етничких група у општини (део може да се 

планира за следећи разред). Уметничка дела се и даље користе као мотивација за стваралачки рад, али су 

појачани захтеви који се односе на доживљај и тумачење садржаја. На пример, наставник може да 

покаже репродукцију слике „Шетња. Дама са сунцобраном“ Клода Монеа, да пита ученике шта је 

приказано, шта мисле да се дешавало пре тренутка који је приказан, а шта после, ученици могу да 

напишу или да насликају причу према овом делу (или неком другом). Наставник показује неколико 

значајних дела српске уметности, бирајући она чији садржај је усклађен са сазнајним способностима и 

предзнањима ученика. Листа музеја се може наћи на адреси: http://muzejirade.com. 

 

Слика, текст, звук 

Предложени садржаји омогућавају медијско описмењавање. Препорука је да се почне од 

мултимедијалних садржаја, који су сложенији, али су ближи искуству ученика. Наставник може да 

укаже на то да рекламе на телевизији и на интернету, билборди, брендирана аутобуска стајалишта, 

кратки анимирани филмови... најчешће нису намењени деци или нису увек добронамерни. Међутим, 

превише разговора о негативним странама савремене медијске културе може бити контрапродуктивно 

или без икаквог ефекта, па је боље да се фокус помери на позитивне аспекте. На пример, наставник 

може да прикаже снимак „Waka Waka“, флешмоб који се одржао у Холандији с циљем да се прикупи 

помоћ за Кенију. Затим, да тражи од ученика да се распитају коме је најпотребнија помоћ у њиховој 

општини, у каквој акцији би могли да учествују да би помогли... Већина квалитетних кратких 

анимираних филмова не одговара узрасту ученика, али поједини могу послужити као увод у васпитне 

теме (на пример, Пиксаров „For The Birds“ или серија „Minuscule“ или „Tuurngait“, дипломски рад 

студената из Арла). Када је реч о маркетингу, као пример могу да послуже рекламе „The Power Of 

Teamwork“, белгијске компаније „Линија“ (De Lijn), билборд који рекламира млеко произвођача 

„Anando“ (у Индији), а у нашој земљи билборд који рекламира Манчмелоу, агенције „Ovation BBDO“. 

Савремени билборди и рекламни панои могу да буду и корисни свим грађанима. У нашој земљи је 

развијен систем паметних клупа и аутобуских стајалишта која се напајају соларном енергијом и имају 

више функција („PETROSOLAR“), а тим научника из Перуа развија билборде који пречишћавају ваздух 

у градовима. Ученици треба да разговарају о порукама, оригиналности и доживљају приказаних 

примера. Наставник указује на то да визуелни уметници креирају мултимедијалне садржаје тимски. Није 

предвиђено да ученици уче о фазама продукције у првом циклусу, важније је да развијају креативност 

http://muzejirade.com/


195 

 

тако што ће се трудити да дизајнирају карактере (осмисле изглед и особине јунака). Најлакше је да 

нацртају јунака у боји (јунак може да буде фантастично биће, човек, животиња, биљка, предмет...). 

Наставник може да помогне питањима: Како се зове? Како се креће? Шта је на твом јунаку посебно, по 

чему се истиче? Да ли је добар или лош? Шта воли да једе? (ученици записују најважније особине на 

маргини поред цртежа). Јунак се затим смешта у неку причу или рекламу. 

Плакат је мање сложена форма оглашавања и ученици могу да га раде више пута у току године, 

уколико постоји потреба. Основна карактеристика плаката је да садржи саопштење за јавност на већем 

формату папира, а школски плакати могу да садрже само интерна обавештења (на пример, обавештење о 

школској забави), образовне садржаје (на пример, азбуку/абецеду) или васпитне (на пример, правила 

понашања). Наставник и ученици се договарају шта ће саопштити, да ли ће плакат садржати само текст 

или текст и слику, да ли ће се реализовати као одељенски рад (један плакат) или рад више тимова (више 

плаката), која техника/технике ће се користити и на ком формату (уобичајени формат за школу је 

100x70cm, али то није правило). Ученицима не треба постављати превише захтева везаних за ликовно-

графичко обликовање плаката (захтеви ће се постепено повећавати у старијим разредима). Лепо писање 

се примењује на часу када се раде плакати, честитке, позивнице... Сви ученици могу да дизајнирају 

слова свог имена, било којом техником. Заинтересовани ученици могу да вежбају код куће калиграфско 

писање једног или неколико слова договореног словолика (фонта), на формату А4, А5 или А6, 

користећи фломастере широког равног врха.   

 

КОМПОЗИЦИЈА 

У овој целини су груписани садржаји везани за организацију композиције. 

 

Композиција 

Ученици треба да знају да је ликовна композиција целина коју је створио уметник и да се делови 

композиције називају ликовни елементи (ученици су упознати са обликом, линијом, бојом и текстуром). 

Уколико сами затраже додатна објашњења, наставник пружа најједноставнија. На пример, текстура 

листа није ликовни елемент, јер лист није створио уметник, већ природа. Али, ако осушени лист 

залепимо на ликовни рад, његова текстура ће постати део композиције (ликовни елемент). Наставник не 

објашњава врсте композиција и принципе компоновања, али разговара са ученицима о уметничким 

делима и ученичким радовима (који елементи су слични, а који потпуно различити, шта се највише 

истиче, шта се понавља...). Током године прати како ученик напредује, да ли увек распоређује елементе 

на исти начин, да ли црта мање фигуре и оставља превише празног простора на папиру, да ли су фигуре 

у предњем и задњем плану истих димензија... Наставник не исправља ученике и не објашњава однос 

простора и композиције, перспективу, скраћења, димензије и планове, већ прилагођава задатке и 

активности како би подстакао напредовање свих ученика. На пример, може да зада ученицима да 

заједно или у тимовима цртају на већем формату папира или кредама у боји у школском дворишту. 

Сликање аутопортрета, градског и сеоског пејзажа, цртање четком и бојом (без употребе оловке) на 

различитим форматима папира, компоновање само бојом, распоређивање разноврсних облика колаж 

техником... помаже да ученици боље организују елементе. Равнотежа се објашњава као баланс, на 

примерима из свакодневног живота (клацкалица, стајање на једној нози...), а ученици проналазе 

тежиште тела искуствено, док обликују или конструишу тродимензионалне радове. Организација 

композиције се примењује у свим задацима и повезује се са осталим садржајима овог програма. 

 

Орнамент 
У току године наставник планира најмање два задатка. Један задатак је везан за наслеђе – ученици 

на мањем формату папира прецизно цртају орнамент за вез, чипку, филигран, ћилим, чарапе, 

прекривач... Могу да користе милиметарски папир или папир на квадратиће, лењир, шестар, паус папир, 

јер треба да воде рачуна о томе да шара буде симетрична. Пре него што осмисле орнамент, потребно је 

да одреде за који предмет/објекат је намењен. Орнаменте могу да раде и када обликују празничне 

украсе. Овај задатак/задаци се интегришу са садржајима других програма. Други задатак је дизајн 

орнамента за било који предмет који користе (патике, мајица, обележивач за књиге, шнала за косу, 

шоља...), а на који могу да пренесу нацрт одговарајућим перманентним маркерима (уз помоћ старијих). 
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Или, могу да дизајнирају предмет/објекат који је украшен орнаментом (орман, столица, камион, воз, 

капут, торба, саксија...) било којом техником коју сами одаберу. Као подстицај наставник може да 

покаже фотографије, на пример, аутомобила украшених орнаментима (унети у претраживач: „vochol“). 

Други задатак се везује за развијање креативних идеја.  

 

 

ПРОСТОР 

Предложени садржаји су везани за истраживање и обликовање простора.  

 

Облици у простору 

Ученици треба да разговарају о отвореном и затвореном простору у којем су изложена уметничка 

дела, колико је значајно да прилаз уметничком делу буде уређен, да дело буде осветљено на 

одговарајући начин, да буде постављено на одговарајуће место, да буде заштићено ако је потребно... 

Било би добро да наставник припреми фотографије различитих простора (плажа, њива, воћњак, шума, 

депонија, градски трг, улица, парк, пијаца, учионица...) и слику познатог споменика (изрезану по 

контурној линији), да тражи од ученика да „поставе“ споменик у сваки од тих простора и процене како 

се мења утисак о споменику у зависности од окружења. Исто може да се уради са уметничким сликама и 

музејским експонатима. Наставник подстиче ученике да на креативан и ефектан начин изложе своје 

радове. Може да покаже један пример (качење штипаљкама или излагање на спојеним картонским 

кутијама у виду „тотема“ или формирање „фриза“...), ученици се надовезују предлозима. 

Наставник бира примере, задатке и активности везане за оптичке илузије (планирајући део и за 

следећи разред). На пример, добри примери симетрије су Ешерови радови (унети у претраживач: 

www.mcescher.com/gallery/symmetry/), за вежбе опажања добри примери су (одабрани) радови Олега 

Шупљака (Oleg Shuplyak), за илузије на фасадама зграда и у ентеријеру очигледан пример су радови 

Леандра Ерлиха (Leandro Erlich), а већи избор се може наћи на интернету (унети у претраживач: „optical 

illusions“). Оп-арт на равној подлози ствара илузије кретања и илузије испупчених и удубљених 

објеката. Наставник указује и на то да у свету, а и у нашој земљи постоје музеји илузија. Ученици могу 

да раде једноставне оптичке илузије (на пример, оп-арт вртешке) или да раде сложени школски 

пројекат: да обликују сценски простор користећи ЛЕД траке, фолије, огледала, декор изрезан од 

лепенке... Идеје за сценски дизајн се могу пронаћи на интернету (на пример, унети у претраживач: Alice 

in Wonderland scenic design).   
 

Кретање 

Приказивање покрета и кретања је садржај који се реализује током целе године у оквиру 

различитих задатака и активности. Аналитичко посматрање покрета и кретања се у најмањој мери вежба 

на примерима уметничких дела и то само на очигледним и једноставним. На пример, наставник може да 

покаже неколико пејзажа Саве Шумановића, а да ученици уоче да ли неке од приказаних облика 

покреће ветар, затим, дело „Под јабуком“ (Гружанка са дететом), Ђорђа Крстића, на којој треба да уоче 

и протумаче покрете мајке и детета... Вежбе опажања су делотворније када ученици свесно обраћају 

пажњу на покрете и начин кретања у простору у коме се налазе. Наставник их упућује да и ван наставе 

посматрају кретање (како се њишу гране, како ветар покреће суво лишће на тлу, како пада киша... ). У 

првом циклусу ученици углавном компонују на основу памћења покрета и кретања, али напредни 

ученици могу да раде и по природи (моделу). 

Ученици могу да креирају кинетичке скулптуре (уколико то нису радили у претходном разреду). 

Када раде перформанс, могу да користе провидну фолију или старе чаршаве и ЛЕД батеријске лампе 

(одабрати најнижу цену) стварајући композиције светла и сенке (наставник снима перформанс). 

 

 

 

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

На почетку сваког задатка/активности наставник кратко информише ученике шта ће учити и зашто 

http://www.mcescher.com/gallery/symmetry/
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то уче. То је нарочито важно зато што се учење одвија кроз игролике, забавне задатке и активности, па 

се може десити да ученици не обрате пажњу на процес учења и стварања. По завршетку рада излажу се 

сви радови како би ученици могли да пореде решења и уче једни од других.  

Самопроцена радова је вербална или писана. Наставник тражи од ученика да усмено опишу свој 

рад или да напишу нешто о свом раду. Уколико наставник процени да су ученици спремни, може да 

користи прилагођену методу 3, 2, 1. У интегрисаној настави ученици на листићу пишу: 3 ствари које сам 

научио/научила на часу, 2 примера која илуструју то што сам научио/научила и 1 ствар која ми није 

јасна или питање које бих поставио/поставила. Када се ученици ликовно изражавају, могу да напишу: 3 

ствари о којима сам размишљао/размишљала током рада; 2 ствари које ми се свиђају на мом раду и 1 

ствар коју бих променио/променила или бих урадио/урадила другачије. На листићу се уписује име, 

презиме и назив рада (може и датум), а листић се лепи на полеђину рада или се чува у блоку. Ученици 

не треба да наводе више од једне нејасноће или грешке, ни у случају када им ништа није јасно или 

сматрају да је рад упропашћен. Издвајање само једне нејасноће или грешке постепено оспособљава 

ученике да идентификују најважнији пропуст и да се фокусирају на његово уклањање. Листићи за 

самопроцену дају наставнику потпунију слику о напредовању ученика.  

Могући елементи за процењивање напредовања и оцењивање постигнућа су:  

 Однос према раду (ученик је припремљен за час, одговорно користи материјал, прибор и алатке, 

одржава прибор и радни простор...); 

 однос према себи (поставља питања, труди се, учи на грешкама, самосталан је у индивидуалном 

раду, истрајан је...); 

 однос према другима (поштује договорена правила понашања, спреман је да помогне и да 

сарађује, уважава туђе радове, начин размишљања, доживљавања, опажања...); 

 разумевање (разуме задатак, разуме појмове, разуме процес, разуме визуелне информације...); 

 повезивање (повезује и пореди познате и нове информације, људе, места, догађаје, идеје, дела...); 

 оригиналност (оригиналан је у односу на туђе радове, оригиналан је у односу на своје претходне 

радове...); 

 вербално изражавање (учтиво комуницира, кратко и јасно образлаже свој рад, замисао, утисак, 

опажање, емоције...); 

 употреба техника (примењује одговарајући процес, контролише однос воде и боје, бира подлогу у 

односу на технику, бира материјал и технику у односу на идеју). 

Елементи могу и другачије да се формулишу. Бирају се према типу ликовног задатка и циљевима 

задатка. 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

ЦИЉ 
 

Циљ учења Музичке културе је да код ученика рaзвиjе  

интeрeсoвaње и љубав према музици кроз индивидуално и 

колективно музичко искуство којим се подстиче развијање 

креативности, естетског сензибилитета и духа заједништвa, 

као и одговорног односа према очувању музичког наслеђа и 

културe свoгa и других нaрoдa. 

РАЗРЕД 
 

ТРЕЋИ 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

36 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
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– опише своја осећања у вези са 

слушањем музике; 

– примењује правилан начин 

држања тела и дисања при 

певању; 

– изговара бројалице у ритму, уз 

покрет; 

– пева по слуху и са нотног текста 

песме различитог садржаја и 

расположења; 

– наведе особине тона и основне 

музичке изражајне елементе; 

– разликује инструменте по боји 

звука и изражајним 

могућностима; 

– повезује карактер дела са 

избором инструмента и 

музичким изражајним 

елементима; 

– препозна музичку тему или 

карактеристични мотив који се 

понавља у слушаном делу; 

– повезује почетне тонове 

песама–модела и једноставних 

наменских песама са тонском 

висином; 

– комуницира са другима кроз 

извођење традиционалних и 

музичких игара уз покрет; 

– свира по слуху и из нотног 

текста ритмичку и мелодијску 

пратњу;  

 

 

 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

Композиције 

различитог карактера и 

елементи музичке 

изражајности 

(мелодијска линија, 

темпо, ритам, 

динамика). 

Особине тона: боја 

(различити гласови 

и инструменти), 

трајање, јачина, 

тонске висине. 

Музички дијалог (хор, 

глас и хор, глас и 

инструмент, два гласа, 

два инструмента, један 

свирач, група свирача, 

оркестар).  

Различити жанрови 

везани за уобичајене 

ситуације у животу.  

Музичка прича. 

Филмска музика.  

Музички бонтон. 

Музика и здравље. 

Дигитализација. 

– свира по слуху и из нотног 

текста ритмичку и мелодијску 

пратњу;  

– осмисли и изведе једноставну 

ритмичку и мелодијску пратњу ; 

– осмисли музички одговор на 

музичко питање; 

– осмисли једноставну мелодију 

на краћи задати текст; 

– изабере одговарајући музички 

садржај(од понуђених) према 

 

 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

Дидактичке музичке 

игре. 

Правилaн начин певања 

– држање тела и 

дисање. 

Правилна дикција. 

Певање песама по 

слуху 

различитог садржаја и 

карактера 

Певање песама уз 
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литерарном садржају; 

– поштује договорена правила 

понашања при слушању и 

извођењу музике;  

– коментарише своје и туђе 

извођење музике;   

– самостално или уз помоћ 

одраслих, користи предности 

дигитализације; 

– учествује у школским 

приредбама и манифестацијама. 

 

покрет. 

Певање модела и 

наменских песама и 

повезивање њихових 

почетних тонова у 

тонском опсегу од ха до 

це2. 

Певање и свирање 

песама из нотног 

текста. 

Дечји и алтернативни 

инструменти и начини 

свирања на њима.  

Инструментална 

пратња по слуху.  

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. 

Музички бонтон. 

Особине тона: боја 

(различити гласови 

и инструменти), 

трајање (нотна 

трајања), јачина 

(динамичке ознаке 

– пиано, форте, 

крешендо и 

декрешендо), 

тонске висине (од 

це1 до ге1).  

Елементи 

музичког писма: 

линијски  систем, 

виолински кључ, 

трајање тонова 

(половина, 

четвртина, осмина 

ноте и 

одговарајуће 

паузе) у такту 2/4. 

Јединица бројања. 
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Тактирање у 2/4 такту. 

– свира по слуху и из нотног 

текста ритмичку и мелодијску 

пратњу;  

– осмисли и изведе једноставну 

ритмичку и мелодијску пратњу ; 

– осмисли музички одговор на 

музичко питање; 

– осмисли једноставну мелодију 

на краћи задати текст; 

– изабере одговарајући музички 

садржај(од понуђених) према 

литерарном садржају; 

– поштује договорена правила 

понашања при слушању и 

извођењу музике;  

– коментарише своје и туђе 

извођење музике;   

– самостално или уз помоћ 

одраслих, користи предности 

дигитализације; 

– учествује у школским 

приредбама и манифестацијама. 

 

 

 

МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 

Стварање једноставне 

ритмичке и мелодијске 

(једноставне) пратње. 

Музичка питања и 

одговори и музичка 

допуњалка. 

Стварање звучне приче 

од познатих музичких 

садржаја, звучних 

ономатопеја и 

илустрација на краћи 

литерарни текст (учење 

у контексту). 

Кључни појмови садржаја: певање, свирање, слушање, музичке игре, музички бонтон, 

 нотно писмо. 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

ЦИЉ 
 

Циљ учења Физичког и здравственог васпитања је да ученик 

унапређује физичке способности, моторичке вештине и знања из 

области физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и 

примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим 

условима живота и рада. 

РАЗРЕД 
 

3 РАЗРЕД 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

108. 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
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− примени једноставнe, 

двоставне општеприпремне 

вежбе (вежбе обликовања); 

− правилно изводи вежбе, 

разноврсна природна и 

изведена кретања; 

− комбинује усвојене 

моторичке вештине у игри и 

свакодневном животу; 

− одржава равнотежу у 

различитим кретањима; 

− коригује сопствено држања 

тела на основу савета 

наставника; 

− правилно држи тело; 

− правилно подиже, носи и 

спушта терет;  

− изведе кретања, вежбе и 

саставе уз музичку пратњу; 

− изведе дечји и народни плес; 

− користи терминологију 

вежбања; 

− поштује правила понашања 

на вежбалиштима; 

− поштује мере безбедности 

током вежбања; 

− одговорно се односи према 

објектима, справама и 

реквизитима; 

− примени правила игре; 

− навија и бодри учеснике у 

игри на начин којим никога 

не вређа; 

− прихвати победу и  пораз као 

саставни део игре и 

такмичења; 

− уредно одлаже своје ствари 

пре и након вежбања и у 

другим ситуацијама; 

− правилно изводи и 

контролише покрете у 

различитим кретањима; 

− прати промене у тежини и 

висини код себе и других; 

− препозна здравствено стање 

када не треба да вежба; 

− примењује хигијенске мере 

пре, у току и након вежбања и 

другим животним 

ситуацијама; 

− уредно одржава простор у 

 

 

ФИЗИЧКE СПОСОБНОСТИ 

Основни садржаји 
Вежбе за развој снаге 

са и без реквизита. 

Вежбе за развој 

покретљивости са и 

без реквизита. 

Вежбе за развој 

аеробне 

издржљивости. 

Вежбе за развој 

брзине и експлозивне 

снаге. 

Вежбе за развој 

координације. 

Примена националне 

батерије тестова за 

праћење физичког 

развоја и моторичких 

способности. 
Моторичке вештине 

 спорт и спортске 

 дисциплине  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атлетика 

Техника трчања. 

Истрајно трчање. 
Скок удаљ згрчном 

техником. 

Бацање лоптице из 

залета. 

Скок увис 

прекорачном 

техником. 

Спортска 

гимнастика 

Вежбе на тлу: вежбе 

и комбинације.  

Прескоци и скокови.  

Вежбе у вису, вежбе 

у упору и вежбе и 

вежбе променама 

висова и упора. 

Вежбе равнотеже на 

шведској клупи и 

ниској греди. 

 

Основе тимских 

спортских и 

елементарних 

игара 

Између четири ватре 

Мини-рукомет. 

Футсал – „мали 

фудбал“. 

Плес и ритмика Вежбе са вијачом. 

Вежбе са лоптом. 

Народно коло 

„Савила се бела лоза 

винова“. 
Народно коло из 

краја у којем се 

школа налази. 
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коме живи и борави; 

− користи здраве намирнице у 

исхрани; 

− повезује различита вежбања 

са њиховим утицајем на 

здравље; 

− препозна лепоту покрета у 

вежбању; 

− се придржава правила 

вежбања; 

− вреднује сопствена и туђа 

постигнућа у вежбању. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Пливање Прилагођавање на 

водену средину и 

основна обука 

пливања 

Полигони Полигон у складу са 

реализованим 

моторичким 

садржајима. 

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Култура вежбања 

и играња 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравствено 

васпирање 

 

Основна правила: 

Између четири ватре, 

Мини-рукомета и 

Футсала. 
Понашање према 

осталим учесницима 

у игри (према судији, 

играчима супротне и 

сопствене екипе). 

Чување и одржавање 

материјалних добара. 

Постављање, 

склањање и чување 

справа и реквизита 

неопходних за 

вежбање. 

„Ферплеј” (навијање, 

победа, пораз). 

Породица и вежбање. 

Вежбање као део 

дневних активности. 

 

 

Моје срце – пулс. 

Дисање и вежбање. 

Хигијена простора за 

вежбање. 

Значај воћа и поврћа 

у исхрани. 

Значај воде за 

организам и вежбање. 

Поступање у случају 

повреде. 
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Кључни појмови садржаја: физичке способности, моторичке вештине, здравље, плес и игра. 
 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 
 

Концепција Физичког и здравственог васпитања заснива се на јединству наставних, 

ваннаставних и ваншколских организационих облика рада, као основне претпоставке за остваривање 

циља кроз достизање исхода овог васпитно-образовног подручја које се састоји из три предметне 

области:  

- физичке способности, 

- моторичке вештине, и  

- физичке и здравствене културе.  

 

Већина исхода у програму је развојног карактера и протежу се кроз цео први циклус основног 

образовања и васпитања, узимајући у обзир узраст ученика и сензитивне периоде развоја физичких 

способности. 

Програм трећег разреда базиран је на континуираном развијању знања, вештина, ставова и 

вредности. 
 

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ РАДА 
 

А.Часови Физичког и здравственог васпитања. 

Б. Слободне активности. 

В. Недеља школског спорта. 

Г. Активности у природи (крос, спортски дан, излети, зимовање, летовање ...). 

Д. Школска такмичења. 

Ђ. Корективно-педагошки рад и допунска настава. 
 

 

А. Часови физичког и здравственог васпитања 
 

Наставне области: 

 

I. ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 
 

На свим часовима као и у другим организационим облицима рада, посебан акценат се ставља на: 

- развијање физичких способности које се континуирано реализује у припремном делу 

часа. Део главне фазе користи се за развој основних физичких способности узимајући у 
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обзир утицај који наставна тема има на њихов развој. Методе и облици рада бирају се у 

складу са потребама и могућностима ученика и материјално-техничким условима за 

рад; 

- подстицање ученика на самостално вежбање;  

- правилно држања тела. 

 

 Програм развоја физичких способности је саставни део годишњег плана рада наставника.  

 Праћење, вредновање и евидентирање физичких способности ученика спроводи се на основу 

Приручника за праћење физичког развоја и развоја моторичких способности ученикау настави 

физичког васпитања, (Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, 2016). 
 

II. МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ, СПОРТ И СПОРТСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Учење моторичких вештина остварује се кроз различите активности применом основних 

дидактичко-методичких приципа и метода рада неопходних за достизање постављених исхода. 

Моторичке вештине треба да омогуће ученицима сналажење у свакодневним и специфичним 

животним ситуацијама у којима се очекује њихова примена. Ученицима који имају потешкоће са 

одређеним мотoричким вештинама задају се вежбања слична али лакша од предвиђених или 

предвежбе. Ученицима који имају потешкоће да достигну предвиђени исход, оставља се могућност 

да исти достигне у наредном периоду. У раду са напреднијим ученицима могу се користити додатни 

садржаји у складу са његовим способностима. Кроз процес остваривања програма неопходно је 

пратити способности ученика за различите физичке активности.  

Усавршавање моторичких вештина је континуирани процес без обзира на садржаје програма 

(техника ходања, трчања, примена научене игре итд). Пре учења нових моторичких вештина у 

трећем, неопходно је поновити развијене моторичке вештине из првог и другог разреда. 
 

III.  ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА 
 

Ова наставна област реализујe се кроз све организационе облике рада, наставне области и теме 

уз практичан рад. 

Достизањем исхода ове наставне области, ученици развијају знања, вештине, ставове и 

вредности о вежбању (основним појмовима о вежби, како се неко вежбање изводи и чему конкретна 

вежба и вежбање служи), физичком васпитању, спорту и здрављу. Основне информације о вежбању и 

здрављу преносе се непосредно пре, током и након вежбања на часу. 

Ова наставна област обухвата: формирање правилног односа према физичком вежбању и 

здрављу; развијање и неговање другарства; препознавање негативних – неприхватљивих облика 

понашања у игри и др. 

Поред наведеног у овој области потребно је радити и на: неговању патриотских вредности 

(народне традиције и интеркултуралности); формирању правилног односа према различитостима, 

чувању личне и школске имовине, неговању друштвених вредности итд. 
 

 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Дефинисани исходи су важан део и незаобилазан елемент процеса планирања наставе и учења. 

Дефинисани исходи представљају резултат учења на крају сваког разреда, па је при планирању рада 

потребно одредити временску динамику у односу на остваривање одређених исхода током школске 

године.  

Неопходно је посебну пажњу обратити на исходе које није могуће достићи током једног или 

више часова, већ је у ту сврху потребно реализовати различите активности током године.  

Предмет се реализује кроз 108 часова практичнe наставe. Број часова датих наставних тема 

планира се на основу процене наставника, материјално-техничких и просторних услова. Наставне 
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теме или поједини садржаји за које не постоје услови за реализацију могу бити замењени 

одговарајућим темама или садржајима програма за које постоје одговарајући услови.   
 

 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 
 

При планирању вежбања у припремној фази часа, треба узети у обзир утицај наставне теме на 

физичке способности ученика и применити вежбе чији делови биомеханичке структуре одговарају 

основном задатку главне фазе часа и служе за обучавање и увежбавање конкретног задатка. Методе 

вежбања које се примењују у настави су тренажне методе (континуирани, понављајући метод), 

прилагођене узрасним карактеристикама ученика. У раду са ученицима треба примењивати 

диференциране облике рада, дозирати вежбања у складу са њиховим могућностима и примењивати 

одговарајућу терминологију вежби. Време извођења вежби и број понављања задају се групама 

ученика или појединцима у складу са њиховим способностима, водећи рачуна о постизању што веће 

радне ефикасности и оптимализацији интензитета рада.  

Препоручени начини рада за развој физичких способности ученика.  

1. Развој снаге: 

- без и са реквизитима,  
- на справама и уз помоћ справа. 

2. Развој покретљивости: 

- без и са реквизитима, 

- уз коришћење справа. 

3. Развој издржљивости: 

- трчање, 

- елементарне игре, 

- вежбање уз музику, 

- плес. 

4. Развој координације: 

- извођење координационих вежби у различитом ритму и променљивим условима. 
 

5. Развој брзине: 

- вежбе изводити максималном брзином из различитих почетних положаја на одређени 

знак – старт из различитих положаја; 

- трчање са убрзањем; 
- штафетне игре. 

 

За ученике који из здравствених разлога изводе посебно одабране вежбе, потребно је 

обезбедити посебно место за вежбање. 
 

МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ 
 

1. Атлетика 

 

Поновити различите варијанте ходања и трчања из претходних разреда.  

 

Трчање уз правилно постављање стопала и правилан рад руку, са подизањем колена, трчање 

преко препрека, трчање са променом ритма, трчање са променом правца и смера, брзо трчање 40 m са 
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стартом из различитих почетних положаја, елементарне игре са трчањем. 

Спринтерско трчање: вежбе технике трчања, (ниски скип, високи скип, забацивање 

потколенице, итд), ниски старт и фазе трчања. 

Истрајно трчање: вежбе технике кроз континуирано трчање. 

            Скок удаљ основни елементи згрчне технике. 
Бацање лоптице у даљ: усвајање вежбе у целини. 

Скок увис прекорачном техником; Обучавање технике врши се у целини а по потреби 

рашчлањивањем на фазе. 

 

2.  Спортска гимнастика 

 

          1. Вежбе на тлу: 

              Основни садржаји 

 колут напред из упора стојећег опружених ногу,   

 колут напред преко препреке,  

 два повезана колута назад,  

 став на лопатицама  „свећа“ –  опружање и издржај, 

 мост из лежања на леђима уз помоћ,  

 припремне вежбе за вагу претклоном и заножењем,  

 припремне вежбе за став на шакама.  

    Проширени садржаји:  

 комбинације две и више савладаних вежби. 

                Одељењско такмичење са задатом комбинацијом вежби. 

 

2. Прескок –- специфичне припремне вежбе:  

                  Основни садржаји 

 суножни одскок и доскок на повишену површину, 

 на одскочној дасци (држећи се за руке помагача) узастопни суножни скокови,   

 са неколико корака залета једноножни одскок испред даске, доскок суножно на даску, 

одскок, фаза лета и доскок,   

 упором о козлић неколико узастопних одскока са подизањем кукова (суножно и са 

разножењем, доскок на даску суножно (уз помоћ испред и иза справе). 
     Проширени програм:  

 мали козлић, разношка. 

     Одељењско такмичење: суножни одскок и доскок на повишену површину. 

 

3. Вежбе у вису и упору и променама висова и упора (одређене вежбе се могу реализовати и 

на другим погодним справама, уколико су безбедне) 

          Основни садржаји 

– вратило или двовисински разбој – прилагодити висину: наскок у вис предњи, померања 

улево и удесно; њих у вису предњем, 

– наскок у упор предњи на различитим справама; померања у упору,  

– дочелно вратило или нижа притка разбоја: узмак корацима уз косу површину до упора 

предњег активног, 

– паралелни разбој: упор, њих, предњихом упор разножно пред рукама, 

– дохватни  кругови:  суножним одривом вис узнето (кроз згиб – уз помоћ), спуст напред 

до суножног става (кроз згиб, уз помоћ). 

Проширени садржаји:  

 одривом једне ноге узмак до упора предњег и сп. зањихом саскок.  

          

4. Вежбе равнотеже: шведска лупа и ниска греда   
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                 Основни садржаји 

 лицем према клупи – греди бочно: залети одразом једне ноге наскок у став на другој 

нози, слободном заножити, 

 различити начини ходања: у успону, са згрченим предножењем, са заножењем, са 

одножењем, са високим предножењем, различити начини ходања уназад, 

 скок суножним одскоком, суножни доскок на место одскока,  

 издржаји на једној нози са различитим положајима слободне ноге,  

 окрети на греди усправно, у чучњу за 900 и 1800,  

 саскок згрчено. 

Проширени садржаји:  

 са шведског сандука кораком на високу греду, ходање корацима у складу са 

способностима ученика; саскок пруженим телом на високо наслагане струњаче (све уз 

надзор и помоћ наставника). 
 

 

3. Oснове тимских и спортских игара 
 

3.1. Између четири ватре 

Предвежбе 

- Гађање лоптом у циљ (део зида, медицинка, шведски сандук, клупа итд) једном руком; 

Рука је у висини рамена или главе. 

- Хватање лопте обема рукама у наручје, на груди. 

 

Игра уз примену правила 

Основи тактике: 

- Кретање играча у пољу. 

- Пребацивање лопте (највише два пребацивања). 

- Гађање (у ноге, избор играча који се гађа, правац гађања у односу на положај саиграча 

и играча који се гађа...). 

 

3.2. Мини–рукомет 

–    Додавање лопте једном руком у месту и кретању. 

– Хватање лопте обема рукама у висини груди у месту и кретању. 

– Вођење лопте левом и десном руком (у месту и кретању). 

– Шутирање из места и кретања – бочни и чеони шут. 

– Тактика – игра „човек на човека“. 

 

3.3. Футсал – „мали фудбал“ 

– Додавање лопте у месту унутрашњим делом стопала. 

– Примање лопте унутрашњим делом стопала. 

– Додавање и примање лопте у кретању унутрашњим делом стопала (дупли пас). 

– Шут унутрашњим делом стопала. 

– Игра на два гола. 
 

4. Плес и ритмика 

–  Вежбе са вијачом: њихање вијаче у бочној равни (једном и другом руком, обема рукама) 

напред–назад, кружење, отворити вијачу у предручењу, два суножна поскока са 

међупоскоком, два суножна поскока без међупоскока са окретањем вијаче напред. Зауставити 

вијачу у предручењу и наставити четири поскока са ноге на ногу. Поновити вежбе са 

окретањем вијаче уназад.  

 

– Вежбе са лоптом 
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Кружење са лоптом у чеоној и бочној равни са обе и једном руком; из одручења зибом 

почучњем, прехват лопте у предручењу и зибом почучњем до одручења (лопта у другој руци).  

Бацање и хватање: 

 у задатом ритму у месту и кретању,  

са почучњем,  

са окретом за 1800. 

 

–  Народно коло „Савила се бела лоза винова”. 

–  Народно коло из краја у коме се школа налази. 

 

5. Пливање 

Наставну тему Пливање, реализују школе које за то имају услове у школи или објектима 

ван ње. 

 

Вежбе 

–  Правила понашања на пливалишту. 

–  Вежбе прилагођавања на водену средину (квашење делова тела). 

–  Вежбе дисања. 

–  Вежбе плутања (на леђима стомаку и згрчено). 

–  Вежбе клизања (на стомаку и леђима). 

–  Рад ногама у води (краул и леђни краул); 

–  Рад рукама (краул и леђни краул са даском). 

–  Игре у води. 

Наставу пливања реализује наставник физичког и здравственог васпитања у сарадњи са 

учитељем одељења.  
 

6.  Полигони 

Полигони се примењују након неколико обрађених тематских целина (наставних тема или 

области) и састављају се од усвојених вежби у складу са са условима за извођење наставе. 

 
 

ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА 

Ова наставна област реализујe се кроз све друге наставне области и теме уз практичан рад и 

састоји се од две наставне теме Култура вежбања и играња и Здравствено васпитање.  

 

Култура вежбања и играња 

 

У раду са ученицима постепено уводити терминологију вежбања и упознати их са утицајем 

примењених вежби на организам. Упознати ученике са основним правилима Мини-рукомета, 

Футсала, игре Између четири ватре. 

Подсетити ученике на правила понашања која важе у просторима за физичко вежбање како у 

школи, тако и ван ње. Истицати неопходност поштовања правила понашања током игре и вежбања. 

Развијање свести о потреби чувања својих и туђих ствари, справа и реквизита које користе.  

Упућивати ученике да информишу родитеље о вежбању на наставним и ваннаставним 

активностима. 

Указивати на значај вежбања и подстицати ученике на вежбање у слободно време. 

Навикавати ученике да приликом игре или такмичења уважавају све учеснике у игри, њихова 

постигнућа и међусобне разлике. 

 

 

Здравствено васпитање 
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Моје срце – пулс 

На начин прилагођен ученику објаснити повезаност интензитета вежбања и вредности пулса. 

Мерење пулса на вратној артерији. 

 

Дисање и вежбање 

Објаснити ученицима значај правилног дисања током вежбања (пешачења, трчања, вежби 

снаге...). Мерење фреквенције дисања (мери се удах и издах током једног минута) приликом вежбања 

различитог интензитета. 

 

Значај воћа и поврћа у исхрани  

Указивати ученицима на значај редовног конзумирања воћа и поврћа ради нормалног 

функционисања организма и обезбеђивања неопходних хранљивих материја за вежбање (витамини и 

минерали, угљени хидрати...).  

 

Значај воде за организам и вежбање 

Истицање значаја воде у структури и функционисању организма. Упознати ученике са 

важношћу уношења воде пре, током и након вежбања. 

 

Поступање у случају повреде 

Препознавање основних врста повреда (посекотина, одеротина, ударац...) и указивање на 

важност правовременог обавештавања наставника, родитеља и других одраслих у случају повреде.  

 

Дидактичко-методички елементи 
 

Основне карактеристике реализације наставе:  

- јасноћа наставног процеса;  

- оптимално коришћење расположивог простора, справа и реквизита;  

- избор рационалних облика и метода рада;  

- избор вежби усклађен са програмским садржајима и исходима;  
- функционална повезаност делова часа –  унутар једног и више узастопних часова 

одређене наставне теме.  

При избору облика рада узимају се у обзир просторни услови, број ученика на часу, 

опремљеност справама и реквизитима и планирана динамика рада.  

Избор дидактичих облика рада треба да буде у функцији ефикасне организације и повећања 

радне ефикасности на часу у циљу достизања постављених исхода. 

 

У настави треба да преовладавају игре и садржаји који захтевају прецизност извођења. Свим 

вежбањима претходе тачна упутства наставника и приказ вежби. Наставник прати рад ученика, 

указује и исправља грешке.  
 

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
 

У циљу сагледавања и анализирања ефеката наставе физичког и здравственог васпитања, 

препоручује се да наставник подједнако, континуирано прати и  вреднује: 
 

● Ниво ангажованости (активност) и однос ученика према обавезама у Физичком и 

здравственом васпитању који обухвата: 
- вежбање у адекватној спортској опреми;  

- активно учествовање на часовима Физичког и здравственог васпитања;  

- вежбање и играње у слободно време.  

● Приказ два комплекса усвојених општеприпремних вежби (вежби обликовања), без реквизита. 
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● Постигнућа у моторичким вештинама. 

● Индивидуални напредак ученика. 
 

Индивидуални напредак сваког ученика процењује се у односу на претходно проверено стање. 

Приликом оцењивања неопходно је узети у обзир способности ученика, степен спретности и 

умешности. Уколико ученик нема развијене посебне способности, приликом вредновања 

(оцењивања) узима се у обзир његов индивидуални напредак у односу на претходна достигнућа и 

могућности као и ангажовање ученика у наставном процесу. 

 

Код ученика ослобођених од практичног дела наставе прати се и вреднује: 

- познавање основних правила елементарних и спортских игара, основних здравствено-

хигијенских правила вежбања и здраве исхране; 

- учешће у ваннаставним активностима. 

 Праћење, вредновање и оцењивање ученика ослобођених од практичног дела наставе, врши се 

на основу посебног ангажовања у настави. 

 Праћење, вредновање и оцењивање ученика са инвалидитетом врши се на основу њиховог 

индивидуалног напретка. 

 

ВАННАСТАВНЕ И ВАНШКОЛСКЕ АКТИВНОСТИ 
 

План и програм ових активности предлаже Одељенско веће трећег разреда и саставни је део 

Годишњег плана рада школе и школског програма. 

 

Б. Слободне активности  
 

Реализују се према интересовању ученика. Сачињава се посебан програм при чему се узимају 

у обзир материјални и просторни услови рада, узрасне карактеристике и способности ученика.  

 

В. Недеља школског спорта 
 

Ради развоја и практиковања здравог начина живота, схватања важности сопственог здравља и 

безбедности, о потреби неговања и развоја физичких способности, као и превенције насиља, 

наркоманије, малолетничке делинквенције, школа у оквиру Школског програма реализује недељу 

школског спорта. 

 

Недеља школског спорта обухвата:  

- физичке активности прилагођене узрасту и могућностима ученика;  

- културне манифестације са циљем промоције физичког вежбања, спорта и здравља (ликовне 

и друге изложбе, фолклор, плес, музичко-спортске радионице...); 

- ђачке радионице (о здрављу, физичком вежбању, спорту и др...).   
 

План и програм Недеље школског спорта сачињава Одељенско веће трећег разреда заједно са 

Стручним већем предметних наставника који реализују наставу Физичког и здравственог васпитања 

у другом циклусу, као и другим Стручним већима (ликовне културе, музичке културе, историје, 

информатике...) и стручним сарадницима у школи, водећи рачуна да и ученици  који су ослобођени 

од практичног дела наставе Физичког и здравственог васпитања, буду укључени у огранизацију ових 

активности. 

 

Г. Активности у природи (излет, крос, зимовање, летовање...) 
 

Из фонда радних дана, предвиђених заједничким планом, школа може да организује 

активности у природи: 
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- излет; 

- крос се организује минимум једном у току школске године; 

- зимовање –  организује се за време зимског распуста (физичке активности на снегу); 

- летовање  –  организује се за време летњег распуста (камповање итд.). 

План и програм ових активности сачињава Одељенско веће трећег разреда у сарадњи са 

Стручним већем предметних наставника који реализују наставу Физичког и здравственог васпитања 

у другом циклусу.  
 

Д. Школска тамичења  
 

Школа за ученике трећег разреда организује и спроводи такмичења из минимум једне 

елементарне или спортске игре (у складу са програмом), полигона у току школске године, као 

интегрални део процеса физичког и здравственог васпитања. План такмичења доноси Одељенско 

веће трећег разреда у сарадњи са Стручним већем наставника Физичког и здравственог васпитања.  

Ученици могу да учествују и на такмичењима у систему школских спортских такмичења 

Републике Србије, која су у складу са планом и програмом наставе и учења, као и на такмичењима од 

интереса за локалну заједницу. 

 

Ђ. Корективно-педагошки рад и допунска настава 
 

Ове активности организују се са ученицима који имају: 

- потешкоће у остваривању исхода; 

- смањене физичке способности;  

- лоше држање тела; 

- здравствене потешкоће које онемогућавају редовно похађање наставе. 

За ученике који имају потешкоће у савладавању градива и ученике са смањеним физичким 

способностима организује се допунска настава која подразумева савладавање оних програмских 

садржаја, које ученици нису успели да савладају на редовној настави, као и развијање њихових 

физичких способности; 
Рад са ученицима који имају лоше држање тела подразумева: 

- уочавање постуралних поремећаја код ученика; 

- саветовање ученика и родитеља; 

- организовање додатног превентивног вежбања у трајању од једног школског часа недељно; 

- организивање корективног вежбања у сарадњи са одговарајућом здравственом установом. 

Рад са ученицима са здравственим потешкоћама организује се искључиво у сарадњи са 

лекаром специјалистом, који одређује врсту вежби и степен оптерећења, а спроводи их наставник 

Физичког и здравственог васпитања у сарадњи са наставником који реализује разредну наставу у 

одељењу које ученик похађа.  

 
 

Ослобађање ученика од наставе Физичког и здравственог васпитања 
 

Ученик може бити ослобођен само од практичног дела програма наставе за одређени период, 

полугодиште или целу школску годину на основу препоруке изабраног лекара.  

Ученик ослобођен практичног дела у обавези је да присуствује часовима. За рад са тим 

ученицима наставник сачињава посебан програм рада базиран на усвајању теоријских и васпитних 

садржаја у складу са програмом и корелацијом са садржајима других предмета. 

Ослобођеним ученицима треба пружити могућност да: 

-  прате игру и усвајају правила игара, 

- направе едукативни цртеж са спортског догађаја, 

- на други начин помажу у настави. 
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Пример исхода за ученике ослобођене од практичног дела наставе:  

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 
- наведе основна правила елемнтарне игре која се најчешће примењује у настави; 

- примени основна здравствено-хигијенска правила;  

- помогне у организацији активности предвиђених програмом. 
 

Педагошка документација 

 

Свеска за резултатима ученика постигнутим на тестирању – лични картон ученика. 

 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА 

ЦИЉ 
 

Циљ наставе и учења Пројектне наставе је стицање знања 

и оспособљавање ученика да знања примене у животу, 

решавање актуелних проблема из животног окружења, 

самостално коришћење различитих извора ради стицања 

нових знања, подстицање за истраживањем, истраживачко 

учење, развој интересовања за уметност, културу и 

демократију, развој комуникационих вештина. 

РАЗРЕД 
 

Трећи 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

36 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
• По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

• учествује у смишљању 

прича на основу датих 

речи, почетка, средине 

или завршетка, поштујући 

логичан след реченица и 

догађаја;  

• илуструје најзанимљивије 

детаље створених прича;  

• учествује у изради 

електронске одељењске 

 

 

 

 

Одељењске штафетне 

приче – електронска 

књига 

 

Међупредметно  

Повезивање  

Пројектни 

продукти 

 

Српски језик, 

Природа и 

друштво, 

Ликовна 

култура 

 

Прича, запис, 

електронски 

запис приче, 

илустрација 

приче, 

електронска 

књига  
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збирке. 

• користи камеру за снимање;  

• уочи еколошки угрожени 

локалитет;  

• издвоји појединости 

загађења и опише их и 

прикаже снимком;  

• напише сценарио и склапа 

делове филма у целину; 

• активно сарађује са 

друштвеним окружењем 

школе и средине у којој живи;  

• истакне начине помоћи за 

чување природне средине. 

 

 

 
• осмисли лого за школски 

биоскоп;  

• припреми плакат за 

биоскопску представу;  

• осмисли изглед биоскопске 

улазнице;  

• учествује у избору филма за 

пројекцију;  

• емитује филм за децу са 

интернета;  

• учествује у продаји улазница 

за биоскопску представу;  

• користи бим-пројектор и 

озвучење за потребе 

пројекције филма. 

 

 

 

 
• оплемени објекте у 

непосредној околини (канте за 

смеће, инсталације у парку за 

игру, зидове на игралишту и 

сл.);  

• у сарадњи изведе акцију 

прикупљања средстава и 

материјала за рад;  

• ослика и декорише објекте 

од различитих материјала 

(камен, дрво...). 

• организује предавање са 

гостом – предавачем; 

• сними делове предавања и 

направи ППТ; 

•прикупља примере 

историјских извора свога 

краја;  

 

 

Одељењски  еко-филм 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школски биоскоп 

поново ради 

Природа и 

друштво,  

Ликовна 

култура,  

Физичко и 

здравствено 

васпитање,  

Српски језик 

 

 

 

 

 

Природа и 

друштво,  

Физичко и 

здравствено 

васпитање,  

Ликовна 

култура,  

Музичка 

култура 

Фотографије,  

видео-записи, 

кратки 

документарни 

филм, 

текстови, 

аудио-записи, 

оловка, папир 

за писање 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плакати, 

улазнице, 

филмске 

пројекције, 

букмаркери  

 

 

Очистимо  

наш парк 

 

Физичко и 

здравствено 

васпитање, 

Ликовна 

култура, 

Српски језик, 

Природа и 

друштво 

Очишћено 

двориште или 

парк, мурали, 

фотографије, 

полигони, 

репортажа  

 

Историја  

нашег краја 

 

 

Природа и 

друштво, 

Српски језик, 

Ликовна 

култура, 

Музичка 

култура 

Снимак 

предавања, 

постављање 

чланка и 

фотографија 

за сајт школе  

 

 

Енигматске одељењске 

новине 

 

 

Природа и 

друштво, 

Ликовна 

култура,  

Српски језик, 

Музичка 

култура 

Енигматске 

дечје новине 

публикација, 

различите 

врсте 

енигматских 

садржаја које 

су осмислили 

ученици  

 

 

Боље спречити него 

лечити 

Природа и 

друштво, 

Српски језик, 

Апликације, 

процесни 

пано, 
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прикаже колаж – програм о 

истори састави различите 

форме ребуса, осмосмерки, 

укрштеница, преметаљки и 

других енигматских форми;  

• уреди енигматски садржај у 

форми одељењског часописа;  

• представи часопис у 

електронској форми на 

сајту школе. ји свога краја. 

 
састави различите форме 

ребуса, осмосмерки, 

укрштеница, преметаљки и 

других енигматских форми;  

• уреди енигматски садржај у 

форми одељењског часописа;  

• представи часопис у 

електронској форми на 

сајту школе. 

• разуме како и зашто 

чувамо здравље; 

• зашто је важан 

систематски 

преглед; 

• које су заразне 

болести и како се 

преносе; 

како се штитимо од ваши и 

крпеља. 
• прикупи пластичне боце као 

рециклажни материјал;  

• направи у сарадњи са 

другима композицију столице 

или стола од пластичних боца 

и употреби их у практичне 

сврхе;  

• направи саксију, фигуру 

животиње и хранилицу за 

птице од пластичних боца;  

• осмисли кампању и 

организује акцију 

прикупљања пластичних боца 

и предају центру за 

рециклажу;  

• планира инвестирање 

зарађеног новца у 

хуманитарну акцију. 
• направи воћни аранжман;  

• направи витраж;  

•направипратеће декорације за 

послужење воћа;  

• направи играчку или 

украси постојећу од делова 

воћа 

Физичко и 

здравствено 

васпитање, 

Музичка 

култура 

ППТ 

презентације, 

предавање 

офталмолога  

 

 

Уметност рециклаже 

 

Ликовна 

култура,  

Природа и 

друштво,  

Математика,  

Српски језик 

Намештај, 

саксије и 

фигуре 

животиња од 

рециклажног 

материјала, 

хранилице за 

птице, плакат, 

цвеће  

 

Занимације – воћне 

декорације 

 

 

Природа и 

друштво, 

Ликовна 

култура, 

Српски језик, 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Минијатуре 

воћа од 

папира, воћни 

витраж, воћне 

салате, 

декорације за 

воће од 

папира и 

чачкалица, 

воћне 

играчке, 

изложба, 

фотографије, 

снимак 

изложбе  

 

 

Покажимо лице 

животне заједнице 

 

Природа и 

друштво,  

Ликовна 

култура,   

Српски језик 

Апликације, 

фотографије, 

ППТ 

презентација, 

пројектни 

пано, игроказ, 

маске, 

костими, 

текстови, 

записи о 

животињама  

 

 

Од спајалице до 

наруквице 

 

 

 

 

Увек смета Тета 

Цигарета 

Ликовна 

култура, 

Природа и 

друштво 

 

 

 

 

 

Процесни 

пано, изложба 

накита, 

демонстрација 

прављења 

накита 

(снимак), 

фигуре од 

пластелина, 
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• компонује приказ животне 

заједнице;  

•прикаже ланац исхране у 

одређеној животној заједници;  

• попуни табелу описујући 

животињу;  

• пише драмски текст;  

• сарађује у групи 

 направи накит од 

спајалица и других 

материјала; 

 искористи својства 

материјала 

приликом 

преобликовања; 

 направи фигуре од 

пластелина; 

 направи рам 

композицијом 

спајалица; 

 направи ревију 

накита; 

 демонстрира и 

објашњава како 

израђује накит; 

• разуме штетно деловање 

цигарета на здравље;  

• уочи мере заштите од 

цигарета;  

• доприноси развоју сопствене 

и еколошке свести околине;  

• учествује у дечјем 

игроказу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Српски језик, 

Природа и 

друштво,  

Ликовна 

култура,  

Музичка 

култура 

ревија накита, 

фотографије, 

рамови за 

фотографије 

 

Шематски 

приказ – 

„грозд”, 

поруке на 

плакату, ППТ 

презентација, 

скеч, костими, 

сценографија  
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                                          ЧЕТВРТИ  РАЗРЕД 
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НАЗИВ 
ПРЕДМЕТА 
 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
 

ЦИЉ 
 

Циљ учења Српског језика јесте да ученици овладају 
основним законитостима српског књижевног језика ради 
правилног усменог и писаног изражавања, негујући свест о 
значају улоге језика у очувању националног идентитета; да се 
оспособе за тумачење одабраних књижевних и других 
уметничких дела из српске и светске баштине, ради неговања 
традиције и културе српског народа и развијања 
интеркултуралности. 

РАЗРЕД 
 

Четврти 

ГОДИШЊИ ФОНД  
ЧАСОВА 
 

180 часова 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– чита са разумевањем 
различите врсте текстова; 
– укратко образложи свој 
утисак и мишљење 
поштујући и другачије 
ставове; 
– разликује књижевне 
врсте: шаљиву народну 
песму, басну и причу о 
животињама, приповетку, 
роман за децу и драмски 
текст; 
– одреди тему, редослед 
догађаја, време и место 
дешавања у прочитаном 
тексту; 
– именује позитивне и 
негативне особине ликова; 
– уочи и издвоји основне 
елементе лирске песме 
(стих, строфа, рима и 
ритам); 
– тумачи идеје књижевног 
дела; 
– препозна ситуације 
кршења/остваривања 
права детета и стереотипе у 
књижевним делима; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ШКОЛСКА ЛЕКТИРА 
Поезија 
1. Шаљива народна песма 
Женидба врапца Подунавца 
2. Војислав Илић: 
Јесен/Владислав Петковић Дис: 
Зима 
3. Момчило Мошо Одаловић: 
Молитва за маму 
4. Мирослав Антић: 
Космонаутска песма 
5. Бранко Миљковић: Песма о 
цвету 
6. Добрица Ерић: 
Завичај/Oтаџбина је наша 
очевина/Момчило Мошо 
Одаловић: Птице косовчице 
7. Мирослав Антић: Прва 
љубав/Најљубавнија 
песма/Алексије Марјановић: 
Љубав 
8. Бранко Ћопић: Месец и 
његова бака/Десанка 
Максимовић: Пауково дело 
9. Бранислав Црнчевић: Кад би 
мени дали један дан  
10. Владимир Андрић: Дај ми 
крила један круг 
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– уочи персонификацију и 
разуме њену улогу у 
књижевном делу; 
– разликује описивање, 
приповедање (у 1. и 3. 
лицу) и дијалог у 
књижевном делу; 
– преприча текст из 
различитих 
улога/перспектива; 
– уочи основни тон 
књижевног текста (ведар, 
тужан, шаљив); 
– уочи супротстављеност 
лица у драмском тексту; 
– чита текст поштујући 
интонацију 
реченице/стиха; 
– изражајно рецитује песму 
и чита прозни текст; 
– изводи драмске текстове; 
– усвоји позитивне људске 
вредности на основу 
прочитаних књижевних 
дела; 
– повеже граматичке 
појмове обрађене у 
претходним разредима са 
новим наставним 
садржајима; 
– разликује речи које 
мењају облик (именице, 
заменице, придеви, 
бројеви, глаголи) и уочи 
оне које су увек у истом 
облику; 
– одреди основне 
реченичне чланове; 
– разликује врсту речи од 
службе речи у реченици; 
– поштује и примени 
основна правописна 
правила; 
– правилно пише сва три 
модела управног говора; 
– употреби основне облике 
усменог и писменог 
изражавања: 
препричавање, причање и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         КЊИЖЕВНОСТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Народна песма Милош у 
Латинима  
12. Народна песма Јетрвица 
адамско колено 
 
Проза 
1. Народна прича о 
животињама: Међед, свиња и 
лисица 
2. Народна приповетка: 
Најбоље задужбине 
3. Народна приповетка: Ветар и 
сунце 
4. Народна бајка: Пепељуга 
5. Бранислав Нушић: Прва 
љубав (одломак из 
Аутобиографије) 
6. Бранислав Црнчевић: 
Босоноги и небо 
7. Гроздана Олујић: Стакларева 
љубав 
8. Светлана Велмар Јанковић: 
Стефаново дрво 
9. Лав Николајевич Толстој: 
Врабац и ласте/Два мраза 
10. Драган Алексић: Позориште 
на небу 
11. Весна Алексић: Детективско 
срце 
12. Ханс Кристијан Андерсен: 
Ружно Паче – читање у 
наставцима 
 
Драмски текстови 
1. Гвидо Тартаља: Подела улога 
2. Љиљана Крстић: Кад пролеће 
дође 
3. Дејан Алексић: Слава 
Научнопопуларни и 
информативни текстови (из 
књига, енциклопедија и 
часописа за децу) 
● о нашим знаменитим 
књижевницама, сликаркама и 
научницама;  
● о природним лепотама и 
културним знаменитостима 
Србије; 
● о занимљивим пределима, 
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описивање; 
– употреби речи истог 
облика, а различитог 
значења, као и речи истог 
значења, а различитог 
облика; 
– препозна значење речи и 
фразеологизама који се 
употребљавају у 
свакодневној 
комуникацији; 
– напише разгледницу, 
честитку, приватно писмо; 
– прилагоди језички израз 
комуникативној ситуацији – 
формалној и неформалној; 
– повеже информације 
исказане у линеарном и 
нелинеарном тексту и на 
основу њих изводи 
закључак; 
– правилно структурира 
текст; 
– учествује у предлагању 
садржаја и начина рада. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         КЊИЖЕВНОСТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

народима, обичајима у свету 
● бонтон. 
ДОМАЋА ЛЕКТИРА 
1. Милован Данојлић: Избор из 
поезије за децу 
2. Драган Лукић: Избор из 
поезије за децу 
3. Јасминка Петровић: О 
дугмету и срећи 
4. Рене Гијо: Бела Грива 
5. Ерик Најт: Леси се враћа кући  
6. Александар Поповић: 
Пепељуга  
ДОПУНСКИ ИЗБОР(са наведеног 
списка или по сопственом 
избору бирају се три дела) 
1. Избор драмских текстова за 
децу 
2. Бранко В. Радичевић: Песме 
о мајци 
3. Светлана Велмар Јанковић: 
Књига за Марка/Очаране 
наочаре 
4. Горан Петровић: Разлике 
5. Едмондо де Амичис: Срце 
6. Јохана Шпири: Хајди 
7. Михаел Енде: Бескрајна 
прича (одломак) 
8. Астрид Линдгрен: Пипи Дуга 
Чарапа 
9. Златко Васић: Чаробно 
путовање 
10. Урош Петровић: Мартинина 
велика загонетна авантура 
11. Гордана Тимотијевић: 
Сличице/Владимир из чудне 
приче 
12. Угљеша Шајтинац: Чарна и 
Несвет 
13. Момо Капор: Сања 
14. Весна Алексић: Брљиво 
срце 
Књижевни појмови: 
– шаљива народна песма, 
– прича о животињама,  
– особине народне епске 
песме,  
– приповетка, 
– роман за децу,  
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ЈЕЗИК 

Граматика и правопис  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– персонификација,  
– опис природе и ликова,  
– приповедање у 1. и 3. лицу,  
– сукоб драмских лица. 
 
 
 
 
Речи које у писању и говору 
мењају облик; речи које не 
мењају облик (без именовања 
врста непроменљивих речи). 
Реченица и реченични чланови 
(субјекат, предикат, објекат, 
прилошке одредбе). 
Појам субјекта; различите врсте 
речи (именице и личне 
заменице) у функцији субјекта; 
изостављени субјекат. 
Појам предиката (глаголски 
предикат). 
Појам објекта (именице у 
функцији објекта). 
Прилошке одредбе за време, 
место и начин. 
Речи и групе речи у функцији 
субјекта, објекта и прилошких 
одредаба; придев уз именицу у 
служби атрибута у оквиру групе 
речи која има службу субјекта 
или објекта. 
Управни говор (трећи модел). 
Велико слово:  
имена становника држава и 
насеља; називи улица и тргова;  
имена из уметничких дела – 
примери из обрађених дела 
(нпр. Ружно Паче...);  
устаљена и посебно наденута 
имена животиња;  
називи институција, предузећа 
и установа, манифестација;  
устаљена имена историјских 
догађаја и личности (усклађено 
са предметом Природа и 
друштво). 
Речца ли; скраћени упитни 
облик је ли (је л’) према 
узрочном везнику јер. 
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ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Предлог са уз заменице (нпр. са 
мном, с њом и сл.). 
Писање вишечланих бројева. 
 
Основни облици усменог и 
писменог изражавања: 
препричавање текста у целини 
и по деловима (по датом 
плану); причање у дијалошкој 
форми (уношење дијалога, 
управног говора у структуру 
казивања); описивање односа 
међу предметима, бићима и 
појавама; описивање природе, 
личности, књижевних ликова и 
сл. 
Речи истог облика, а различитог 
значења; речи истог значења, а 
различитог облика (на 
примерима књижевних 
текстова); устаљени језички 
изрази. 
Разгледница, честитка, писмо.  
Књижевни и други текстови 
(линеарни и нелинеарни) у 
функцији унапређивања 
језичке културе. 
Говорне вежбе: рецитовање, 
изражајно читање, сценско 
приказивање 
драмског/драматизованог 
текста и сл. 
Правописне вежбе: диктат; 
управни говор (сва три 
модела); наводници; велико 
слово; заменица Ви из 
поштовања; спојено и одвојено 
писање речи (речца ли, 
предлог са, вишечлани 
бројеви). 
Језичке вежбе: допуњавање 
реченица предикатом у 
садашњем, прошлом и 
будућем времену; 
проширивање реченица; 
укрштене речи; асоцијације. 
Лексичко-семантичке вежбе: 
одређивање значења 
устаљених израза; састављање 
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речи на основу датог почетног 
и последњег слова; 
допуњавање низа речима које 
су повезане са датом речју.  

Два школска писмена задатка – 

један у првом и један у другом 

полугодишту. 

 
 
 
 
 

 
ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
КЊИЖЕВНОСТ 
У настави књижевности најважније је код ученика развијати способност читања књижевних текстова 
са разумевањем, подстицати љубав према читању, градити осећај за лепо и вредно, васпитавати укус 
и неговати истрајност у читању и доживљавању књижевног дела. У разговору са ученицима треба 
неговати способност ученика да опишу доживљај прочитаних књижевних дела, изнесу мишљење о 
њима, да разумеју најразличитије особине и поступке ликова и донесу суд о њиховим поступцима и 
особинама, као и о различитим догађајима у тексту. Читање захтева време, истрајност и посвећеност, 
а неговање ових карактеристика представља основ за сва даља учења. Посебно је важно што 
књижевност код ученика развија емпатију, тиме што се ученици уживљавају у естетски свет дела и 
емотивно га проживљавају. Настава књижевности јача национални и културни идентитет ученика, 
кроз упознавање своје књижевности и културе, као и књижевности и културе других народа. 
Школска лектира је разврстана по књижевним родовима – поезија, проза, драмски текстови за децу 
и обогаћена избором научнопопуларних и информативних текстова. Обавезни део школске лектире 
састоји се, углавном, од дела која припадају основном националном корпусу, али и 
репрезентативних дела за децу из светске књижевности. Домаћа лектира обухвата значајна поетска и 
прозна дела дечје књижевности. 
Уз обавезни списак дела за обраду додат је допунски избор текстова за домаћу лектиру (предлози за 
читање). Избор дела школске и домаће лектире примерен је узрасту ученика. 
Поред дела из белетристике, програмом се подстиче и упознавање ученика са нашим знаменитим 
списатељицама, уметницама, научницама које су оставиле значајан траг у српској култури; са 
природним лепотама и културним знаменитостима Србије; са занимљивим пределима, народима, 
обичајима у свету, са правилима лепог понашања у породици и школи, кроз избор научно-
популарних текстова из књига, енциклопедија и часописа. 
У допунски корспус лектире уведена су бројна савремена књижевна дела за децу, која су по својој 
мотивској или тематској сродности блиска ученицима. Циљ је био да се пружи могућност ученицима 
и учитељима да се обрадом таквих дела развија имагинација и емпатија, чиме се богати читалачко 
искуство ученика и осавремењује приступ у настави. 
Текстови из допунског дела лектире могу да послуже учитељу и при обради наставних јединица из 
граматике, као и за обраду и утврђивање садржаја из језичке културе. Дела која неће обрађивати, 
наставник треба да препоручи ученицима за читање у слободно време. 
Током обраде књижевних текстова ученици развијају прва литерарно-естетска искуства и формирају 
своје ставове о делу које слушају или читају. Учитељ подстиче ученике да износе своје ставове и 
образлажу их примерима из текста. 
При тумачењу текстова из школске и домаће лектире треба разликовати књижевне врсте: шаљиву 
народну песму, басну и причу о животињама, приповетку, роман за децу и драмски текст; одредити 
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тему, редослед догађаја, време и место дешавања у прочитаном тексту; именовати позитивне и 
негативне особине ликова; уочити битне појединости у описима бића и природе; уочити природу 
хумора у књижевном тексту и разумети идеје књижевног дела. 
Ученик треба да уочи основне одлике лирске песме (стих, строфа, рима и ритам), запази 
персонификацију у књижевном делу и разуме њену улогу; разликује описивање, приповедање и 
дијалог у књижевном делу; прави разлику између приповедања у 1. и приповедања у 3. лицу у 
књижевном тексту; уочи основни тон књижевног текста (ведар, тужан, шаљив) и уочи 
супротстављеност лица у драмском тексту. Развијање књижевних појмова код ученика не 
подразумева учење дефиниција, већ именовање и описно образлагање појма и уочавање улоге 
одређеног појма у књижевноуметничком тексту. Књижевни појмови се најпре уочавају у 
одговарајућем тексту, а затим се тумачи њихова функција. 
Приликом обраде лирских, епских и драмских текстова за децу ученици се мотивишу на читав низ 
стваралачких активности које настају поводом дела (изражајно рецитовање лирске песме, читање 
прозног текста интерпретативно, сценски наступ – извођење драмског текста, драмска игра, драмски 
дијалози, гледање дечје позоришне представе и филмова за децу, снимање и коментарисање 
драматизованих одломака). 
Часови књижевности могу се употпунити коришћењем дигиталних садржаја. Наставницима и 
ученицима могу бити од велике помоћи аудио записи, на којима се чује како глумци изражајно и 
интерпретативно назују изабране текстове. Такође, у наставу треба увести разноврсне стваралачке 
активности којима се врши систематизација обрађених садржаја (игре асоцијација, креативне 
слагалице, интерактивни задаци и квизови). 
Књижевна дела која су доживела позоришно извођење или екранизацију могу послужити за 
компаративну анализу и уочавање разлике између књижевне и позоришне/филмске (адаптиране, 
измењене) фабуле и сценског израза (народна бајка Пепељуга и Поповићева драма Пепељуга, 
екранизација бајке Ружно Паче, романа Леси се враћа кући, Аутобиографије, Пипи Дуга Чарапа), 
чиме ученици упознају природу различитих медија и развијају своју медијску писменост. Путем 
упоредне анализе филма и књижевног дела, ученици ће увидети да је филм независно уметничко 
остварење, као и да је књижевни текст инспиративан предложак за ново, оригинално уметничко 
дело. 
Корелативност је омогућена адекватним комбиновањем обавезних и изборних дела. Исти текст 
може се повезивати са другима на различите начине, према различитим мотивима или основном 
тону, у склопу пројектне наставе, која се базира на исходима, а не на садржајима учења. 
Међупредметну повезаност учитељи успостављају, пре свега, са наставом природе и друштва, 
ликовне културе, музичке културе, верске наставе и грађанског васпитања. 
Препоручује се да ученици у настави користе електронски додатак уз уџбеник, уколико за то постоји 
могућност у школи. 
ЈЕЗИК 
У настави језика ученици овладавају граматичким и правописним правилима стандардног српског 
језика која ће примењивати у писаној и говорној комуникацији. 
Граматика 
Како би се приступило усвајању нових садржаја, неопходно је да се добро утврде знања из 
морфологије: врсте речи и њихове граматичке категорије. 
У оквиру нових садржаја потребно је на примерима показати да неке речи мењају облик, а неке не 
(ту се пре свега подразумева промена именица, заменица и придева по падежима, и глагола по 
временима). Важно је да ученици уоче речи које не мењају свој облик (ту пре свега мислимо на 
прилоге који немају компарацију, предлоге, везнике и типичне речце, без навођења њихових 
назива). 
Пре увођења нових садржаја из синтаксе треба обновити знања о реченици и разликовању 
различитих врста реченица по облику и значењу. 



224 

 

У четвртом разреду уводи се појам реченичних чланова и појам службе (функције) речи у реченици. 
Служба субјекта усваја се на примерима именица и личних заменица. Треба јасно указати на 
разликовање врсте речи (именица, заменица) и службе (субјекат). Глагол као врста речи јавља се у 
служби предиката. Усвајање предиката треба започети са примерима глагола у презенту, а затим са 
примерима глагола у прошлом и будућем времену, уз указивање на разликовање простих облика у 
садашњем и сложених у прошлом и будућем времену. Посебно треба истаћи примере типа Дечак је 
јуче читао (када помоћни глагол није уз нелични глаголски облик). Именице поред службе субјекта 
могу имати и службу објекта. На јасним и неспорним примерима објаснити појам објекта (нпр. Дечак 
чита књигу.). Уз обраду објекта може се указати и на промену облика речи (књига: књигу). Атрибут 
треба објаснити преко примера када је придев уз именицу, у оквиру групе речи са службом субјекта 
или објекта (не у оквиру прилошких одредаба). Кроз примере треба показати да у служби субјекта, 
објекта и прилошких одредаба за место, време и начин могу бити речи и групе речи. Усвајање 
реченичних чланова треба да иде постепено од најједноставнијих примера ка сложенијим. Прво се 
дају примери са једном речи у служби субјекта/објекта, а затим групе речи у истој функцији. Уз 
усвајање нових садржаја потребно је стално указивати на разликовање врста речи и њихове службе 
(функције) у реченици. 
У претходним разредима обрађен је први и други модел управног говора тако да је неопходно 
направити систематизацију, а затим увести и трећи модел. Неопходно је моделе управног говора 
повезати са правописним правилима и употребом знакова навода и запете. 
Наставу граматике треба повезивати са наставом књижевности тако што књижевни текстови из 
програма могу послужити за граматичку анализу и послужити као пример употребе врста речи у 
реченици, службе речи у реченици и различитих врста реченица по облику и значењу. Примери 
треба да буду једноставни за анализу. Учитељ може и да прилагоди текст, тако да примери буду 
типични. 
Правопис 
Правописна правила ученици треба да усвајају постепено, уз понављање и вежбање већ наученог и 
уз усвајање нових садржаја, и то путем различитих вежбања како на нивоу речи тако и на нивоу 
реченице и краћих текстова. 
Писање имена становника држава и насеља, имена улица и тргова, назива институција, предузећа и 
установа, манифестација, као и писање устаљених имена историјских догађаја и историјских 
личности потребно је повезати са наставом предмета Природа и друштво. Писање имена из 
уметничких дела и писање имена животиња потребно је повезати са наставом књижевности и 
обрадити на основу примера из обрађених дела (нпр. Ружно Паче, Пипи Дуга Чарапа, Леси и сл.). 
Писање речце ли обрађено је у другом разреду, а сада се уводе и мало сложенији примери. Због 
честе погрешне употребе пожељно је посебно указати на разликовање скраћеног упитног облика је 
ли (је л’) и узрочног везника јер (честе грешке: Јер имаш оловку? уместо Је л’ имаш оловку? и сл.). 
Писање предлога са уз заменице обрадити само уз типичне примере са мном, с њом, с тобом и сл. 
Писање вишечланих бројева треба повезати са наставом математике. 
Систематизација знања из правописа најбоље се постиже вежбањем на тексту, исправљањем 
грешака у тексту, диктатима и сл. 
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 
Један од основних задатака наставе језичке културе односи се на усавршавање језичкоизражајних 
средстaва код ученика, односно на развијање, богаћење и унапређивање њихове језичке 
способности. Област Језичка култура обухвата усмено и писмено изражавање. Наставни рад у овој 
области реализује се у садејству са другим двема областима: са језиком и књижевношћу, али и кроз 
самосталне наставне јединице. Ваљано усмено и писмено изражавање омогућава ученику да 
успешно учи и савлада и друге школске предмете. 
Основни облици усменог и писменог изражавања (препричавање, причање, описивање) 
представљају темељне програмске садржаје за усавршавање и неговање језичке културе ученика. У 



225 

 

четвртом разреду требало би подстицати ученике да препричавају, причају и описују и на сажет и на 
опширан начин како усмено, тако и писмено. 
Препричавање је један од најпопуларнијих облика усменог и писменог изражавања у млађим 
разредима основне школе. Да не би постало импровизовано, свако препричавање мора да има свој 
циљ и планско усмеравање. Унапред би требало да се зна које ће садржаје ученик препричавати у 
наставним околностима. Избор треба да обухвати различите врсте текстова/садржаје. Потребно је 
усмеравати ученике како да одаберу чињенице, како да одвоје главно од споредног и мање битног и 
како да следе хронолошки ток садржаја. Потом, требало би водити рачуна о томе да се препричавају 
само они садржаји који испуњавају програмске захтеве и који су ученицима претходно 
протумачени/анализирани, предочени, објашњени. Будући да у четвртом разреду настава језичке 
културе усложњава и повећава захтеве на плану овог облика изражавања ученика, требало би их 
подстицати, између осталог, да препричавају текстове/садржаје у целини и по деловима, али 
имајући у виду план препричавања. Потребно је и вредновати препричавање, тј. упутити ученике на 
мање или више успеле сегменте овог облика изражавања. 
 
Причање представља стваралачко изражавање без обзира на то да ли је у питању стварност или 
фантазија, тј. да ли је реч о репродуковању неког доживљаја, догађаја и замишљеног садржаја (из 
света дечије маште). Најчешће се почиње са причањем доживљаја, па потом догађаја. За причање је 
потребан посебан интелектуални напор и развијеност језичке компетенције на одређеном нивоу што 
ће се одразити на избор тематске грађе и њених значајних појединости и на начин језичког 
уобличавања свих структурних елемената приче. Потребно је указати ученицима да могу слободније 
да износе личне доживљаје, ставове, да буду маштовити и оригинални, да се емоционално и 
сликовито изражавају. Требало би водити рачуна о поштовању основних методичких начела која се 
односе на организацију овог вида језичког испољавања ученика: планирање, подстицање, 
усмеравање и вредновање. У четвртом разреду је посебно значајна корелација са садржајима из 
других двеју области (језика и књижевности), због чега би предност требало дати причању у 
дијалошкој форми, односно уношењу дијалога, управног говора у структуру казивања. 
Описивање јесте најсложенији облик језичког изражавања на овом узрасту. Међутим, у мањој или 
већој мери, заступљено је у свакодневној комуникацији и зато је неопходно посветити му посебну 
пажњу. Због бројних узрасних ограничења у раду са најмлађим ученицима, овој врсти језичког 
изражавања потребно је приступити одговорно и уз поштовање принципа наставне условности и 
поступности приликом постављања захтева: оспособљавати ученика да пажљиво посматрају, 
уочавају, откривају, упоређују, па тек онда дату предметност да мисаоно заокруже и језички уобличе. 
Будући да се описивање често доводи у блиску везу са читањем и тумачењем текста (посебно 
књижевноуметничког), требало би стално усмеравати пажњу ученика на она места у овој врсти 
текстова која обилују описним елементима (опис односа међу предметима, бићима и појавама; 
описивање природе, личности, књижевних ликова и сл.), јер су то и најбољи обрасци за спонтано 
усвајање описивања као трајне вештине у језичком испољавању. Да би се ученици навикли да се 
клоне стереотипа при описивању, потребно их је подстицати да пишу о ономе што је њима блиско 
или што је на њих дубоко деловало. Циљеве и задатке ове врсте вежбања требало би постепено 
усложњавати – од једнолинијске дескрипције видљивог до промишљеног, аналитичког изражавања 
доживљаја стварности у којој ће бити истакнута самосталност и индивидуалност ученика. Стога се 
понекада описивање може комбиновати са методом разговора, графичким представљањем или са 
методом посматрања. Остали општи методички приступи овом значајном облику језичког 
изражавања исти су или слични као и код препричавања и причања (од планирања, преко 
реализације планираних активности, до вредновања постигнутог и функционалног повезивања са 
сродним садржајима какви су и усмена и писмена вежбања за стицање, усавршавање и неговање 
језичке културе ученика). 
Обрада наставних садржаја који се односи на речи истог облика, а различитог значења и речи истог 
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значења, а различитог облика, као и на устаљене језичке изразе требало би да се заснива на бројним 
примерима који су ученицима познати, јер би им помогли да боље разумеју и да употребљавају дате 
лексеме у спонтаној комуникацији, што би допринело обогаћивању њихове језичке продукције и 
унапређивању њихове комуникативне компетенције. Изузетно је значајно да се ове лексеме и 
устаљени изрази не изучавају изоловано, изван контекста, већ је потребно указати ученицима на 
њихову функцију у стварној језичкој употреби. Требало би, између осталог, разговарати са ученицима 
о посебним (стилским) ефектима које ове лексеме и фразеологизми имају у одређеном тексту. Ово 
градиво би требало повезати са наставом књижевности, будући да књижевно дело обилује 
лексичким слојевима, којима се изграђује и књижевни и језички укус ученика. 
Наставној јединици Разгледница, честитка, писмо требало би приступити функционално. Требало би 
подстицати ученике да сами напишу разгледницу, честитку или писмо, али би им требало, најпре, 
предочити одређена правила која се односе на ове облике писане комуникације. Пажњу би посебно 
требало усмерити на адресирање писма и разгледнице. Пожељно је повезати ово градиво са 
одговарајућим наставним јединицама из правописа. 
Помоћу књижевних и некњижевних текстова ученицима би требало указати на различите 
могућности употребе речи, синтагми и реченица у формалним/неформалним језичким ситуацијама, 
као и на промену њиховог значења у зависности од контекста. Током практичне наставе језичке 
културе ученицима би требало указати да је неопходно говорити онако како то захтева 
комуникативна ситуација и са њом ускладити језичке механизме. 
Изучавањем различитих врста текстова – линеарних и нелинеарних – кроз осмишљавање, 
организовање и реализовање бројних активности, код ученика би требало унапређивати читалачку 
компетенцију. Посебно би их требало усмеравати на то да промишљају о текстовима, да их 
анализирају, да језички исправно и јасно искажу своје мишљење о одређеном тексту, као и да 
повезујући информације изнете у тексту, изведу закључак. Пожељно је код ученика подстицати 
стратегије које читалац користи у сусрету са текстом, као што су, на пример: проналажење 
информација; повезивање и интерпретирање; промишљање и евалуирање. Не занемарујући узрасне 
и индивидуалне карактеристике ученика, требало би их оспособити да примене знања и вештине 
које ће им омогућити да коректно реше проблемске ситуације у различитим контекстима у којима се 
читање одвија. 
Кохерентност представља значајно обележје текстуалне структуре и упућује на континуални карактер 
неког текста. Стога би у настави језичке културе требало оспособљавати ученике да правилно 
конципирају/структурирају текст/састав. На пример, требало би да састављају логички смислене 
текстове на основу задатих речи или да састављају текстове чија ће дужина бити ограничена. Такође, 
требало би их подстицати да осмисле више различитих почетака текста на исту задату тему или да 
осмисле више различитих завршетака наменски припремљеног и према захтеву прилагођеног 
недовршеног текста; да успостављају нарушен хронолошки или смислени поредак у задатом тексту и 
слично. 
Свака од програмских вежби (правописне, језичке, лексичко-семантичке и говорне вежбе) планира 
се и реализује у наставном контексту у коме постоји потреба за функционалним усвајањем и 
функционалном применом датих језичких законитости и појава у новим комуникативним 
ситуацијама, као и потреба за утврђивањем, обнављањем или систематизовањем знања стеченог 
током наставе језика и наставе књижевности. 
Говорне вежбе код ученика подстичу машту и креативност, али и дивергентно мишљење, због чега 
би их требало чешће примењивати у настави језичке културе. Потребно је да буду прецизно 
испланиране и детаљно организоване. Говорне вежбе су у функцији изграђивања доброг језичког 
укуса, елоквентности и флуентности у изражавању. На овом узрасту адекватне могу бити следеће 
говорне вежбе: рецитовање, изражајно читање, сценско приказивање драмског/драматизованог 
текста и слично. 
Системска примена адекватних правописних вежби омогућава да теоријско правописно знање 
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благовремено пређе у умење, као и да се стечена навика примене правописних правила испољи у 
практичној и спонтаној намени. Правописне вежбе представљају најбољи начин да се правописна 
правила науче, провере, као и да се уочени недостаци отклоне. У овом узрасту требало би 
примењивати просте правописне вежбе које су погодне за савлађивање само једног правописног 
правила из једне правописне области. Приликом припреме правописних вежби требало би 
поштовати принцип поступности, систематичности, јединства теорије и праксе. Како би се успешније 
савладала програмом предвиђена правописна начела, погодне могу бити следеће правописне 
вежбе: диктат; управни говор (сва три модела); наводници; велико слово; заменица Ви из 
поштовања; спојено и одвојено писање речи (речца ли, предлог са, вишечлани бројеви). 
Врсте језичких вежби потребно је одабрати у контексту наставног садржаја. То могу бити 
допуњавање реченица предикатом у садашњем, прошлом и будућем времену; проширивање 
реченица; укрштене речи; асоцијације и слично. 
Применом лексичко-семантичких вежби код ученика се ствара навика да промишљају и траже 
адекватан језички израз за оно што желе да искажу (у зависности од комуникативне ситуације) и 
повећава се фонд таквих израза у њиховом речнику. Врсте ових вежби треба усагласити са 
интересовањима ученика и наставним садржајима. Развијању смисла за прецизно изражавање и 
разумевање значења речи и израза доприносе различите вежбе, на пример: одређивање значења 
устаљених израза; састављање речи на основу датог почетног и последњег слова; допуњавање низа 
речима које су повезане са датом речју. 
Писмени задаци представљају најсинтетичнији облик деловања у развијању језичке културе ученика 
и могу недвосмислено указати на ефекте наставе српског језика и књижевности у целини. У четвртом 
разреду ученици израђују два школска писмена задатка – један у првом и један у другом 
полугодишту. Оба писмена задатке требало би писати ћириличким писмом. Пожељно је да исправак 
првог писменог задатка ученици пишу ћириличким, а другог латиничким писмом. 
 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

ЦИЉ 
 

Основни циљ учења страног 

језика у основном образовању 

и васпитању је да се 

ученик усвајањем 

функционалних знања о 

језичком систему и култури и 

развијањем 

стратегија учења страног језика 

оспособи за основну усмену и 

писану комуникацију и 

стекне позитиван однос према 

другим језицима и културама, 

као и према сопственом 

језику и културном наслеђу. 

РАЗРЕД 
 

четврти 

ГОДИШЊИ ФОНД 

ЧАСОВА 
 

72 

ИСХОДИ 
ОБЛАСТ/

ТЕМА 
САДРЖАЈИ 

- поздраве и отпоздраве, примењујући 1. Starter Unit Поздрављање и 
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једноставнија  

језичка средства;представе себе и другог; 

- разумеју једноставнија питања личне 

природе и одговаре на њих; 

- постављају једноставнија питања личне 

природе;у неколико једноставнијих 

везаних исказа саопште информације 

личне природе о себи и другима водећи 

рачуна о приватности и поверљивости; 

- разумеју, питају и саопште колико 

нечега има. 

 престављање; 

изражавање 

количина. 

- основне бројеве: 

1-100 

- речи којима се 

именујушколски 

предмети: Art, 

English, ICT, 

Maths, Music, PE, 

Science 

- речи којима се 

именујуврсте 

домова:types of 

homes: cottage, 

flat, house 

- речикоје се 

односе на 

временске 

прилике: weather: 

It’s cold. It’s hot. 

It’s raining. It’s 

snowing. It’s sunny. 

It’s windy. 

 

- разумеу једноставније описепредмета и 

места;  

- опишу бића, предмете и места у 

неколико везаних 

- разумеју једноставније исказе којима се 

изражава поседовање / непоседовање и 

реагује на њих; 

- траже и дају једноставнија обавештења 

која се односе на поседовање / 

непоседовање; 

- разумеју једноставније текстове у којима 

се описују тренутне радње у садашњости;  

- размене информације које се односе на 

дату комуникативну ситуацију;  

- опишу тренутне радње у садашњости 

користећи једноставнија језичка средства; 

- разумеју једноставније текстове у којима 

се описују способности у садашњости;  

- размене информације које се односе на 

дату комуникативну ситуацију;  

- опишу радње и способности у 

садашњости користећи једноставнија 

језичка средства. 

 

2. Module 1 A 

big family, 

Water sports 

 

Описивање места 

и 

предмета;изражав

ање поседовања; 

описивањетренутн

ихрадњи у 

садашњости; 

описивање 

способности у 

садашњости. 

- речикоје се 

односе на 

физички изглед: 

physical 

appearance: curly 

hair, fair hair, fat, 

freckles, glasses, 

longhair, short, 

short hair, slim, 

straight hair, tall 

family members: 

aunt, cousin, uncle 

- речи којима се 

именују слободне 

активности: 

activities: dive, do 

karate, get wet, 

have a picnic, hop, 

jog, play theviolin, 

sail, skateboard, 

skip, surf, waterski 

sporting location: 

pool 

- језичкe 

структурe – 

She is sailing. 

(present 

continuous)Can he 
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ski? Yes, he can. / 

No, he can’t. (the 

verb ‘can’)Look at 

me! (object 

pronouns) My 

name is Alex. (the 

verb ‘to be’) Your 

brother is very tall. 

(possessive 

adjectives) I 

haven’t got 

freckles.  (the verb 

‘have got’) 

- кратку причу и 

песму која се 

односи на тему. 

 

- разумејуједноставнијеописеместа;  

- опишу места у 

неколиковезанихједноставнијихисказа; 

- разумеју једноставније текстове у којима 

се описују уобичајене радњеу 

садашњости;  

- размене информације које се односе на 

дату комуникативну ситуацију;  

- опишууобичајене радњеу садашњости 

користећи једноставнија језичка средства; 

- разумеју једноставније исказе за 

изражавање допадања / недопадања и 

реагују на њих; 

- изражавају допадање / недопадање уз 

најједноставније образложење; 

-разумеју и саопште једноставније 

исказекоји се односе на хронолошко 

време. 

3. Module 

2Where is ...?, 

A green day 

 

Описивање места; 

описивање 

уобичајених 

радњи у 

садашњости; 

изражавањедопада

ња и недопадања; 

исказивање 

хронолошког 

времена. 

- речикоје се 

односе на места у 

граду: buildings: 

baker’s, bank, 

butcher’s, 

greengrocer’s, 

hospital, post 

office, supermarket, 

sweet shop 

- речикоје се 

односе на 

занимања: jobs: 

baker, chef, doctor, 

firefighter, pilot, 

police officer, 

postman, vet 

- речикоје се 

односе на 

активности у 

слободно време: 

clean, go shopping, 

go to the gym, 

paint, plantflowers, 

read comics 

- изразе који се 

односе на 

исказивање 

времена: It’s half 

past one. It’s 

quarter past one. 

It’s quarter to one. 

sports: badminton, 

baseball, hockey, 

table tennis, 

volleyball 

- језичкe 
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структурe – 

The supermarket is 

next to the baker’s. 

(prepositions of 

place) He works in 

a kitchen. (present 

simple) 

Do you like going 

shopping? (like + -

ing) 

I usually ride my 

bike to school. 

(adverbs of 

frequency) 

- кратку причу и 

песму која се 

односи на тему. 

 

- разумеју једноставније исказе за 

изражавање допадања / недопадања и 

реагују на њих; 

- изражавају допадање / недопадање уз 

најједноставније образложење;  

- изразе захвалност на једноставан начин; 

- разумеју, питају и саопште колико 

нечега има;  

- поштују правила учтиве комуникације 

приликом куповине; 

- опишу људе у 

неколиковезанихједноставнијихисказа; 

- објасне сличности и разлике у одевању 

између вршњака у циљној култури и код 

нас.  

4. Module 

3Funny 

clothes, A fruit 

salad 

 

 

Изражавање 

допадања и 

недопадања и 

захвалности; 

изражавање 

количина; 

описивање људи. 

- речикоје се 

односе на одећу: 

clothes: boots, cap, 

gloves, jeans, 

jumper, scarf, 

uniformactions: put 

on, takeoff 

- речикоје се 

односе на правила 

понашања у 

школи:be quiet, 

chewgum, drop 

litter, make a noise, 

shout 

- речикоје се 

односе на храну: 

butter, cherry, 

flour, grapes, 

mango, salt, 

strawberry, sugar 

- изразе за 

иражавање 

количине : a bar 

ofchocolate, a 

bottleofoliveoil, a 

canof cola,a 

cartonofjuice, a jar 

ofjam, a 

loafofbread, a 

packetofbiscuits 

- језичкe 

структурe – 

There are 

twojumpers. There 

are five 

mice.(plurals 

(regular, 

irregular)Youmustn
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’twatch TV allthe 

time. 

(must/mustn’t)May 

I openthewindow? 

Yes, youmay. / No, 

youmaynot. (can, 

may (permission) 

Is there much sugar 

in it? Ooh, yes! A 

lot! (much, many, 

a lot of) There isn’t 

any milk. 

(some,any) 

- кратку причу и 

песму која се 

односи на тему. 

 

- разумеју једноставније описе бића и 

предмета; 

- опишу бића и предмете у неколико 

везаних једноставнијих исказа; 

- разумеју једноставнија упутства и налоге 

и реагују на њих;саопште једноставнија 

упутства и налоге; 

- разумеју и формулишу једноставне искзе 

који се односе на припадање; 

- разумеју једноставнија обавештења о 

положају у простору и реагује на њих; 

- траже и пруже једноставнија 

обавештења о положају у простору. 

5. Module 4 A 

greatzoo, 

Sorry, Miss! 

 

 

 

Описивање бића и 

предмета; 

разумевање и 

исказивање 

једонставних 

упутстава и 

налога; 

исказивање 

припадања; 

исказивање 

положаја у 

простору. 

- речикоје се 

односе на 

животиње/придев

е: a big elephant, a 

clever dolphin, a 

cutepanda, a fast 

cheetah, a funny 

monkey, a heavy 

hippo, a longsnake, 

a scary crocodile, a 

slow snail, a small 

penguin, a strong 

lion,a tall giraffe 

- речикоје се 

односе на места у 

граду: beach, 

funfair, library, 

market, museum, 

sportscentre, 

theatre 

personality 

adjectives: clever, 

cute, dirty, funny, 

naughty, noisy, 

quiet,shy 

- језичкe 

структурe – 

The giraffe is taller 

than the elephant. 

(comparisons) 

Who’s the tallest in 

your class? 

(superlatives) 

They weren’t quiet. 
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(was/were)There 

were two parks in 

my street. (there 

was/there were) 

- кратку причу и 

песму која се 

односи на тему. 

-разумеју и 

саопштеједноставнијеисказекојисеодносе

нахронолошковреме; 

- разумеју једноставније описе бића и 

предмета; 

- опишу бића и предмете у неколико 

везаних једноставнијих исказа; 

- разумеју једноставне предлоге и реагују 

на њих; упуте једноставне предлоге; 

- упуте једноставне честитке. 

- разумеју и, примењујући једноставнија 

језичка средства, наведу најуобичајеније 

активности које се односе на прославе 

рођендана и празника; 

- разумеју и објасне сличности и разлике у 

породичним слављима у циљној култури 

и код нас. 

 

6.  Module 5, A 

funnyday, 

Holidays! 

 

Исказивање 

хронолошког 

времена;описивањ

е бића и предмета; 

исказивање 

једноставних 

предлога; 

честитање 

рођендана. 

- речикоје се 

односе на причу: 

cave, discover, 

diver, footprint, 

rock, scream, visit 

- речикоје се 

односе на месеце 

у години: January, 

February, March, 

April, May, June, 

July, August, 

September, 

October, 

November, 

December 

- речикоје се 

односе на одмор: 

camera, rucksack, 

sleeping bag, 

suitcase,sunglasses, 

swimming trunks, 

swimsuit, tent 

- речикоје се 

односе на 

географске 

појмове: island, 

lake, mountain, 

ocean, rainforest, 

river, sand, 

waterfall 

- језичкe 

структурe –Roy 

listened to music 

last night. (past 

simple)I travelled 

to Spain last 

summer. 

(prepositions of 

time) 

They’re going to 

jump. (be going to) 

Who is Ryan? My 

cousin. (question 

words) 

- кратку причу и 

песму која се 

односи на тему. 
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- Препознају и именују бића, предмете и 

места који се односе на тему;  

- разумеју једноставно исказане честитке 

и одговоре на њих;  

- упуте једноставне честитке. 

- разумеју и, примењујући једноставнија 

језичка средства, наведу најуобичајеније 

активности које се односе на прославе 

рођендана и празника; 

- разумеју и објасне сличности и разлике у 

породичним слављима у циљној култури 

и код нас. 

7. Holidays 

 

Честитање 

празника, 

рођендана и 

других значајних 

догађаја 

- речи и изразе 

којe се односе на 

празник 

Halloween: 

costume, sweets, 

pumpkin, lantern, а 

broom 

- речи и изразе 

којe се односе на 

Божић: bells, 

sleigh, candles, 

stockings, star 

- речи и изразе 

који се односе на 

Saint Sava’s Day: 

Saint Sava, church 

- речи и изразе 

који се односе на 

Дан жена: women, 

flowers, present, 

card, teacher 

- речи и изразе 

који се односе на 

Ускрс: bunny, 

chocolate egg, 

picnic, cheesecake, 

hot cross buns, 

garden, lamb 

- речи и изразе 

који се односе на 

Дан шале: April 

Fools, celebrate, 

joke, bad luck 

- песме које се 

односе на тему. 

- Препознају и именују бића и предмете 

који се односе на тему;  

- разумеју једноставна упутства и налоге и 

реагују на њих;  

- саопште једноставна упутства и налоге; 

препознају и именују бића, предмете и 

места из непосредног окружења;  

- разумеју једноставне описе  бића, 

предмета и места;  

- опишу бића, предмете и места користећи 

једноставна језичка средства. 

8. My Green 

Passport 

 

Разумевање и 

давање 

једноставних 

упутстава и 

налога; 

описивањебића, 

предмета, места и 

појава. 

- речи и изразе 

који се односе на 

играчке и очување 

животне средине: 

green sports, litter, 

tap, planting a tree, 

grass, animals in 

danger, polar bear 

- језичке 

структуре  

Keep dogs on a 

lead! 

Don’t pick flowers! 

Put your rubbish in 

the bin! 
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Don’t play loud 

music! 

Keep off the grass! 

Don’t ride your 

skateboard! 

 

 

                   УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМ 

               Циљ наставе енглеског језика у четвртом разреду је да оспособи ученика да комуницира на 

                                  енгелском језику на основном нивоу у усменом и писаном 

облику о темама из његовог окружења. У исто време, настава енгелског језика треба да подстакне 

развијање свести о сопственом напредовању ради јачања 

мотивације за учење језика, да олакша разумевање других и различитих култура и традиција, стимулише 

машту, креативност и радозналост и подстиче задовољство коришћења енглeског језика. 

 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Приликом планирања наставе и учења треба имати у виду да се исходи разликују, да се неки 

могу лакше и брже остварити, док је за већину исхода потребно више времена, различитих активности 

и начина рада. У фази планирања наставе и учења веома је важно узети у обзир да је уџбеник 

наставно средство које не одређује садржаје предмета. Садржајима у уџбенику приступа се 

селективно и у складу са предвиђеним исходима. С обзиром на то да уџбеник није једини извор 

знања, наставник треба да упути ученике на друге изворе информисања и стицања знања и вештина. 

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

видовима комуникације (усмене, писане и невербалне), формално и садржински централну позицију 

програма наставе и учења заузимају управо комуникативне функције. На основу комуникативних 

функција дефинисане су језичке активности помоћу којих се оне могу остварити, а које, од четвртог 

разреда, укључују усавршавање способности разумевања говора, разумевања писаног текста, 

интерактивног усменог и писаног изражавања. Захваљујући цикличној и континуалној концепцији 

програма, комуникативне функције се преносе, усвајају и увежбавају током читавог образовног 

циклуса, с растућим степеном сложености. Исходи, комуникативне функције и језичке активности 

дефинисани су као опште лингвистичке категорије, и стога су за све стране језике идентични искази. 

Како би се, међутим, исходи, функције и активности операционализовали, понуђени су и примери 

језичких садржаја, и то за сваки појединачни страни језик. Њима се илуструју неке од 

најфреквентнијих и узрасно најадекватнијих могућности за вербалну реализацију комуникативних 

функција.  

 

 ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
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Програм усмерен ка исходима указује на то шта је ученик у процесу комуникације у стању да 

разуме и продукује. Табеларни приказ постепено води наставника од исхода и комуникативне 

функције као области, преко активности које у настави оспособљавају ученика да комуницира и 

користи језик у свакодневном животу, у приватном, јавном или образовном домену. Примена 

овог приступа у настави страних језика заснива се на настојањима да се доследно спроводе и 

примењују следећи ставови: 

– циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса за 

ученике у атмосфери заједништва и међусобне сарадње; 

– говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика; 

– наставник мора бити сигуран да је схваћено значење поруке, укључујући њене културолошке и 

васпитне елементе, као и елементе социјализације; 

– битно је значење језичке поруке; 

– знања ученика мере се јасно одређеним релативним критеријумима тачности и зато узор није 

изворни говорник; 

– са циљем да се унапреди квалитет и обим језичког материјала, настава се заснива на 

социјалној интеракцији у учионици и ван ње, и спроводи се путем групног или индивидуалног 

решавања проблема, као и решавањем мање или више сложених задатака у реалним и 

виртуелним условима са јасно одређеним контекстом, поступком и циљем; 

– сви граматички садржаји уводе се индуктивном методом кроз разноврсне контекстуализоване 

примере у складу са нивоом и без детаљних граматичких објашњења, а њихово познавање се 

вреднује и оцењује на основу употребе у одговарајућем комуникативном контексту. 

                           Комуникативно-интерактивни приступ у настави страних језика укључује и следеће: 

– усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину; 

– поимање програма као скупа динамичних, заједнички припремљених и прилагођених задатака 

и активности; 

– наставник треба да омогући приступ новим идејама и њихово прихватање, као и креирање 

нових идеја; 

– ученици се посматрају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину; 

– наставни материјали представљају један од извора активности и треба да буду праћени 

употребом додатних аутентичних материјала; 

– учионица је простор који је могуће прилагођавати потребама наставе из дана у дан; 

– рад на пројекту као задатку који остварује корелацију са другим предметима и подстиче развој 

когнитивних способности ученика (планирање, запажање, анализа, вредновање, закључивање 

итд.); 

– за увођење новог лексичког материјала користе се познате граматичке структуре и обрнуто, а 

нарочито на нижем узрасту треба користити интернационализме и речи које су им познате, као 

и визуализацију као средство семантизације. 

 

Технике/активности 

Током часа препоручује се динамично смењивање техника/активности које не би требало да трају дуже од 

15 минута. 

Слушање и реаговање на упутства наставника на страном језику или са аудио-записа (слушај, пиши, 
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повежи, одреди, пронађи, али и активности у вези са радом у учионици: нацртај, исеци, обој, отвори / 

затвори свеску, итд.). 

Рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације итд.). 

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

Вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио-записа повезати појмове, додати делове 

слике, допунити информације, селектовати тачне и нетачне исказе, утврдити хронологију и сл.). 

Игре примерене узрасту и дидактичком захтеву (за загревање, развијање пажње и концентрације, јачање 

мотивације, увођење нове језичке грађе или пак утврђивање). 

Класирање и упоређивање (по количини, облику, боји, годишњим добима, волим / не волим, 

компарације...). 

Решавање „проблем-ситуација” у разреду, тј. договори и мини-пројекти. 

„Превођење” исказа у гест и геста у исказ. 

Заједничко прављење илустрованих материјала (планирање различитих активности, рекламни плакат, 

програм приредбе или неке друге манифестације). 

 

СТРАТЕГИЈЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ И УВЕЖБАВАЊЕ ЈЕЗИЧКИХ ВЕШТИНА У ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ 

 

На избор стратегија за унапређивање и увежбавање језичких вештина у настави страног језика у четвртом 

разреду основне школе утичу, пре свега, психолошки и когнитивни фактори, карактеристични за наведени 

узрасни период. У првом и другом разреду учење страног језика било је аудио-вербалног карактера, 

засновано на имитацији и репродукцији онога што ученици чују од наставника (или са аудио записа). Од 

четвртог разреда се уводе активности које омогућавају веће когнитивно укључивање ученика. Ученик на 

овом узрасту страни језик користи у комуникацији и у ситуацијама које су блиске његовим 

интересовањима, показујући креативност, оригиналност у одговорима, активан однос према наставним 

садржајима. Одабиром одговарајућих стратегија за унапређивање и увежбавање језичких вештина 

осигурава се континуитет у развијању вишејезичности и достизању виших нивоа језичке компетенције 

релевантних и неопходних за даље школовање, живот и рад.  

С обзиром на то да се исходи операционализују преко језичких активности у комуникативним ситуацијама, 

важно је да се оне у настави страних језика континуирано и истовремено увежбавају. Настава страног 

језика у четвртом разреду основне школе подразумева индуктивно усвајање граматичких и лексичких 

садржаја, како у усменом, тако и у писаном контексту. Само тако ученици могу да стекну језичке 

компетенције које су у складу са задатим циљем учења страног језика.  

Ученици су већ навикли да сва упутства у настави која се често понављају буду на страном језику. 

Сложенија упутства, нарочито она за која наставник процени да су тежа за разумевање, могу се у почетку 

давати паралелно на страном и на матерњем језику. Принцип очигледности треба да буде широко 

заступљен на овом узрасту. За најважније комуникативне садржаје препоручује се учестало понављање 

ради лакшег и бржег меморисања и стицања поуздања за самостално коришћење језика.У том смислу, 
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пожељне су вежбе говорне продукције с варијацијама модела у којима се мењају и комбинују лексички и 

граматички садржаји уз постепено усложњавање. Подстицање интеракције с другим ученицима реализује 

се као вид медијације и укључује давање једноставнијих упутстава на страном језику (нпр. питај друга или 

другарицу; одговори на питања друга/другарице). 

Ученици се оспособљавају за комуникативне функције наведене у програму за дати ниво учења, при чему 

предложени језички садржаји служе као препорука и могу бити замењени сличним садржајима или 

проширивани у складу са расположивим наставним материјалом, као и потребама и интересовањима 

ученика. 

Неопходно је приликом пажљивог планирања наставе увек имати у виду узраст ученика и њихове 

индивидуалне карактеристике. Неки ученици су интровертни, неки екстровертни, уче различитом брзином 

и на различите начине – свим чулима, имају различите потребе и интересовања. Упутно је да час почне 

неком кратком игром загревања која би позитивно утицала на развијање способности пажње, 

концентрације и памћења, као и да се активности смењују одговарајућим логичним редоследом и да трају 

од 5 до 15 минута.  

ПРЕЗЕНТОВАЊЕ И УВЕЖБАВАЊЕ САДРЖАЈА 

С обзиром на различите стилове учења, разноврсност активности кључна је реч за презентовање нове 

лексичке грађе. Важно је да уважавамо предзнања ученика, јер нам она могу бити добра основа за рад и 

лакше разумевање теме.  

Визуелна наставна средства идеална су за увођење и увежбавање вокабулара.  

Пантомима (као врста драмских техника), као и метода потпуног физичког одговора, веома су омиљене и 

ефикасне, не само на овом узрасту већ и касније. Нарочито су погодне за ученике кинестетичког стила 

учења (превођење изговорене речи у покрет и обрнуто). Ове технике су погодне за увођење и увежбавање 

свих врста речи. 

Одговарајући контекст (приче у сликама, песме, игре и сл.) битнa је претпоставка успешног усвајања 

вокабулара, као и језика уопште. Усвајање лексике биће утолико ефикасније уколико се остварује у јасном 

ситуационом контексту. Треба водити рачуна о примереном лексичком минимуму током једног школског 

часа.  

Дијалошки модели веома су ефикасни за развијање говора. Овладавање дијалогом се почиње од 

једноставније упитно-одговорне форме. Добро организован дијалог представља снажан подстицај за 

учење и напредовање, нарочито ако се има у виду да се учење страног језика одвија изван аутентичне 

говорне средине. Наравно, потребно је обезбедити одговарајући контекст, симулирати ситуацију која би 

одговарала аутентичној говорној средини, и која ће и стидљивијим ученицима омогућити да се охрабре и 

проговоре. Дидактичке игре попут „У продавници“, „У библиотеци“ и сл. представљају стимулативно 

средство за извођење динамичких, језичких и комуникативних вежби. 

Пројектне активности повећавају мотивацију јер пружају избор ученицима да одговорно у пару или у 

групи решавају задатак на свој начин у договору са другима, развијајући и јачајући одређене социјалне 

компетенције. Пројекат је погодан за рад у одељењима мешовитог састава, има лични печат, подстиче 

кооперативни рад и завршава се увек неком врстом презентације како резултата, тако и процеса рада. 

Драмске активности омогућавају ученицима да користе језик у одговарајућем контексту и тако 

„оживљавају” његову употребу. Њихов потенцијал огледа се, између осталог, и у томе што: 
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– ученици не само да уче страни језик на забаван начин, већ кроз интеракцију и различите улоге које 

преузимају сагледавају ствари из различитих углова (што доприноси развоју критичког и дивергентног 

мишљења); 

– ученици сарађују и усвајају језик кроз смислену интеракцију на циљном језику и развијају све 

потребне вештине – когнитивне, комуникативне и социјалне; 

– сви могу да учествују – свако добија улогу коју може да „изнесе” те су зато погодне за рад у 

одељењима мешовитог састава; 

– одговарају свим стиловима учења – визуелни виде, аудитивни чују, кинестетични се изражавају кроз 

покрет; 

– подижу мотивацију и самопоуздање; 

– оријентисане су на ученика – наставник има мање доминантну улогу; 

– развијају машту и креативност код ученика.  

Пожељно је да се драмске активности попут играња улога, мини скечева, луткарских мини представа, 

импровизација и прича из стварног живота што више користе у настави, не само на овом узрасту, већ и 

касније. 

Код увежбавања читања на овом узрасту препоручује се гласно читање текстуалних врста дијалошког 

карактера које је блиско говору и представља ефикасно средство за развијање опште језичке 

компетенције. Наративне текстуалне врсте захтевају читање у себи, чији је циљ издвајање информација из 

прочитаног текста. У циљу развоја разумевања прочитаног текста могу се применити и различите 

стратегије и технике усвајање и проширивање лексике коришћењем конвенционалних и електронских 

дидактичких средстава. 

Писање је тесно повезано са говором. За увежбавање писања могу се користити различите фонетско-

ортографске игре (нпр. на задато слово ученици пишу што више речи); ортографске игре (нпр.: исписивање 

речи са изостављеним самогласницима/сугласницима, где ученици имају задатак да попуне празна места 

и правилно напишу задате речи; наставник изговори једну реч, а ученици добијају задатак да напишу што 

више речи које почињу сваким словом речи коју је изговорио наставник); игре за развој писања (Погоди 

реч! – ученицима се даје текст на познату тему у коме недостају неке речи, а њихов задатак је да се досете 

које речи треба уметнути, при чему се уписивање може обављати и појединачно и групно). 

Социокултурна компетенција, као скуп знања о свету уопште, сличностима и разликама између културних 

и комуникативних модела сопствене говорне заједнице и заједнице/заједница чији се језик учи у учењу 

страног језика је веома значајна јер су та знања потребна за компетентну, успешну комуникацију у 

конкретним комуникативним активностима на циљном језику.  

Посебан аспект социокултурне компетенције представља интеркултурна компетенција, која 

подразумева развој свести о другом и другачијем, познавање и разумевање сличности и разлика између 

средина, односно говорних заједница, у којима се ученик креће. Интеркултурна компетенција 

подразумева и развијање толеранције и позитивног става према индивидуалним и колективним 

карактеристикама говорника других језика, припадника других култура које се у мањој или већој мери 

разликују од његове сопствене. Дакле, постепеним увођењем социокултурних садржаја на најнижем нивоу 

(поздрављање, певање пригодних празничних песама и сл.) доприноси се развоју интеркултурне личности, 

кроз јачање свести о вредности различитих култура и развијање способности за интегрисање 

интеркултурних искустава у сопствени културни модел понашања и веровања. 

Граматички садржаји се на овом узрасном нивоу не обрађују експлицитно. Граматичке појаве треба 

посматрати са функционалног аспекта (примењујући елементе граматике који су неопходни за успешно 
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остваривање комуникативне функције). У процесу наставе страног језика треба тежити томе да се 

граматика усваја путем језичких активности слушања и говора, према јасно утврђеним циљевима, 

исходима и стандардима наставе страних језика. 

Главни циљ наставе страног језика јесте развијање комуникативне компетенције на одређеном језичком 

нивоу, у складу са статусом језика и годином учења.  

За ученике који у редовној настави теже савладавају делове програма, организује се допунска настава. 

Наставник треба благовремено да уочи све недостатке у знању ученика и предузме мере допунског 

објашњавања, кориговања грешака и увежбавања како би сви ученици постигли задовољавајући успех и 

остварили програмом дефинисане резултате учења. 

       ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Рад сваког наставника састоји се од планирања, остваривања и праћења и вредновања. Важно је да 

наставник континуирано прати и вреднује не само постигнућа ученика, процес наставе и учења, већ и 

сопствени рад како би перманентно унапређивао наставни процес.  

Процес праћења остварености исхода почиње проценом нивоа знања ученика на почетку школске године 

како би наставници могли да планирају и наставни процес и процес праћења и вредновања ученичких 

постигнућа и напредовања. Тај процес се реализује формативним и сумативним вредновањем. Док се код 

формативног оцењивања током године прате постигнућа ученика различитим инструментима 

(дијагностички тестови, самоевалуација, језички портфолио, пројектни задаци и др.), сумативним 

оцењивањем прецизније се процењује оствареност исхода или стандарда на крају одређеног временског 

периода (крај полугодишта, године, циклуса образовања). Формативно вредновање није само праћење 

ученичких постигнућа, већ и праћење начина рада и средство које омогућава наставнику да у току 

наставног процеса мења и унапређује процес рада. Током оцењивања и вредновања ученичких постигнућа 

треба водити рачуна да се начини на које се оно спроводи не разликује од уобичајених активности на часу 

јер се и оцењивање и вредновање сматрају саставним делом процеса наставе и учења, а не изолованим 

активностима које стварају стрес код ученика и не дају праву слику њихових постигнућа. Оцењивањем и 

вредновањем треба да се обезбеди напредовање ученика у остваривању исхода, као и квалитет и 

ефикасност наставе. Сврха оцењивања треба да буде и јачање мотивације за напредовањем код ученика, а 

не истицање њихових грешака. Елементи који се вреднују су разноврсни и треба да допринесу свеопштој 

слици о напредовању ученика, јачању њихових комуникативних компетенција, развоју вештина и 

способности неопходних за даљи рад и образовање. То се постиже оцењивањем различитих елемената 

као што су језичке вештине (читање, слушање, говор и писање), усвојеност лексичких садржаја и језичких 

структура, ангажованост и залагање у раду на часу и ван њега. Приликом оцењивања и вредновања 

неопходно је да начини провере и оцењивања буду познати ученицима односно усаглашени са техникама, 

типологијом вежби и врстама активности које су примењиване на редовним часовима, као и начинима на 

који се вреднују постигнућа. Таква правила и организација процеса вредновања и оцењивања омогућавају 

позитивну и здраву атмосферу у наставном процесу, као и квалитетне међусобне односе и комуникацију 

на релацији ученик – наставник, као и ученик – ученик.  

НАЗИВ 
ПРЕДМЕТА 
 

 
МАТЕМАТИКА 

ЦИЉ 
 

Циљ учења Математике је да ученик, овладавајући 
математичким концептима, знањима и вештинама, развије 
основе апстрактног и критичког мишљења, позитивне ставове 
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према математици, способност комуникације математичким 
језиком и писмом и примени стечена знања и вештине у 
даљем школовању и ре авању проблема из свакодневног 
живота, као и да формира основ за даљи развој математичких 
појмова. 

РАЗРЕД 
 

Четврти 

ГОДИШЊИ ФОНД  
ЧАСОВА 
 

180 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– прочита, запише и 
упореди природне бројеве 
и прикаже их на бројевној 
правој; 
– одреди месну вредност 
цифре; 
– изврши четири основне 
рачунске операције у скупу 
N0; 
– састави израз, израчуна 
вредност бројевног израза 
и примени својства 
рачунских операција; 
– реши једначине и 
неједначине и провери 
тачност решења; 
– реши проблемски задатак 
користећи бројевни израз, 
једначину или неједначину; 
– процени вредност израза 
са једном рачунском 
операцијом; 
– одреди вишеструке 
декадне јединице 
најближе датом броју; 
– прочита и запише 
разломке облика  (m, n ≤ 
10); 
– упореди разломке облика  
са једнаким бројиоцима 
или имениоцима; 
– сабере и одузме 
разломке са једнаким 
имениоцима; 
– запише резултат мерења 
дужине децималним 
бројем са највише две 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
БРОЈЕВИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
БРОЈЕВИ 
 
 
 
 

Скуп природних бројева са 
нулом. 
Декадни систем записивања 
бројева. 
Месна вредност цифре. 
Својства скупа природних 
бројева. 
Сабирање и одузимање 
(писмени поступак). 
Множење и дељење (писмени 
поступак). 
Својства рачунских операција 
(изражена формулама). 
Изрази са више операција 
(бројевни изрази и изрази са 
променљивом). 
Једначине и неједначине у скупу 
N0. 
Разломци облика  (m, n ≤ 10). 
Упоређивање разломака са 
једнаким бројиоцима. 
Једнакост разломака. 
Сабирање и одузимање 
разломака са једнаким 
имениоцима. 
Децимални запис броја са две 
децимале. 
Сабирање и одузимање 
децималних бројева. 
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децимале; 
– сабере и одузме 
децималне бројеве са 
највише две децимале; 
– чита, користи и 
представља податке у 
табелама или графичким 
дијаграмима; 
– формира низ на основу 
упутства; 
– реши задатак применом 
различитих начина 
представљања проблема; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

именује елементе и опише 
особине квадра и коцке; 
– црта мреже и прави 
моделе квадра и коцке; 
– препозна сликовну 
представу изгледа тела 
посматраног са различитих 
страна; 
 

 
 
ГЕОМЕТРИЈА  

 
Квадар и коцка. 

– прочита, упореди и 
претвори јединице за 
мерење површине и 
запремине; 
– израчуна површину 
квадрата и правоугаоника; 
– израчуна површину и 
запремину квадра и коцке; 
– реши проблемске задатке 
у контексту мерења. 

 
 
МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

Мерење површине (m2, dm2, 
cm2, mm2, km2, ha, a). 
Површина квадрата и 
правоугаоника. 
Површина квадра и коцке. 
Мерење запремине (m3, dm3, 
cm3, mm3). 
Запремина квадра и коцке. 
 

  
 
 

 

 
ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, 
односно да планира како да ученици достигну исходе и да изабере одговарајуће методе, 
активности и технике за рад са ученицима. Дефинисани исходи показују наставнику и која су то 
специфична знања и вештине која су ученику потребна за даље учење и свакодневни живот. 
Приликом планирања часа, дате исходе треба разложити на мање и на основу њих планирати 
активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи у програму разликују, да се неки могу 
лакше и брже достићи, док је за одређене исходе потребно више времена и активности, као и рада 
на различитим садржајима. Исходе треба посматрати као циљеве којима се тежи током једне 
школске године. Наставу у том смислу треба усмерити на развијање компетенција и не треба је 
усмерити само ка достизању појединачних исхода. 
При обради нових садржаја треба се ослањати на постојеће искуство и знање ученика и настојати 
да ученици самостално откривају математичке правилности и изводе закључке. Основна улога 
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наставника је да буде организатор наставног процеса, да подстиче и усмерава активност ученика. 
Ученике треба упућивати да користе уџбеник и друге изворе знања, како би усвојена знања била 
трајнија и шира, а ученици оспособљени за примену у решавању разноврсних задатака. 
Приликом планирања наставе, треба имати у виду да, у овом узрасту, различите игролике 
активности, као и употреба едукативних софтверских алата у функцији сазнавања и учења, могу 
бити додатна мотивација за усвајање математичких садржаја. Због тога је важно да се ученицима 
првог циклуса омогући да развијају математичко мишљење у контексту игроликих активности и 
употребе едукативних апликација на интернету и других електронских материјала. Поред тога, 
игролике активности и употреба едукативних апликација и електронских материјала значајно 
доприносе развијању интересовања за математику и позитивног става према математици. 
На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој 
рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини 
интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облика рада зависи од наставних садржаја које 
треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и 
индивидуалних карактеристика ученика. 
II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
Бројеви 
У четвртом разреду проширује се блок бројева на коме се ради, упознавањем природних бројева 
већих од 1.000 и формирањем појма скупа природних бројева N и скупа природних бројева са 
нулом N0. Упознају се својства скупа N0: уређеност, кардиналност, ограниченост са леве стране као 
и својства рачунских операција (замена места сабирака, здруживање сабирака, замена места 
чинилаца, 0 као сабирак, 1 као чинилац, множење збира и разлике бројем, сталност збира и 
разлике). Бројеви се представљају у декадном запису као збирови вишеструких декадних јединица 
(4 321 = 4 000 + 300 + 20 + 1) или збира производа једноцифрених бројева и декадних јединица (4 
321 = 4 · 1 000 + 3 · 100 + 2 · 10 + 1 · 1). Одређује се месна вредност цифре у броју. Поступни развој 
појма броја подстиче се визуелним представљањем бројева на бројевној правој као и 
активностима одређивања најближе (вишеструке) декадне јединице. 
Знања о рачунским операцијама даље се проширују писменим поступцима сабирања и одузимања, 
множења и дељења у скупу природних бројева, упознавањем поступака прво уз помоћ таблица 
месних вредности, а затим скраћеним поступцима са потписивањем. При увежбавању техника 
рачунања са вишецифреним бројевима треба водити рачуна о сврсисходности захтева и 
могућностима примене знања у реалним ситуацијама. Препоручљиво је да се брзина и сигурност у 
израчунавању збира и разлике бројева увежбава на примерима у блоку бројева до 1 000 000, а 
производа и количника на примерима множења, односно дељења (са и без остатка) највише 
двоцифреним бројем. Негује се и развија навика процењивања вредности израза и провере 
тачности рачуна. Ученике треба упутити да проверу тачности могу радити и калкулатором као и да 
могу користити апликације да би увежбали технике рачунања. 
Утврђују се својства операција која се изражавају реторички и симболички (формулама). Кроз 
примере ученицима се указује на функционалну примену својстава операција при рачунању. 
Поред утврђивања способности израчунавања вредности простих и сложених бројевних израза, 
код ученика се развија способност састављања бројевних израза и израза са променљивом на 
основу инструкција или математичког моделовања проблемске ситуације. Подразумева се 
познавање математичких термина (сабирак, збир, умањеник, умањилац, разлика, чинилац, 
дељеник, делилац, количник). 
Решавају се просте и сложене једначине (a × x ± b = c, a – b × x = c, x : a ± b = c, a – x : b = c, a : x ± b = c, 
a – b : x = c, a × (x ± b) = c, a × (b – x) = c, (x ± b) : а = c, (а – x) : b = c, a : (x ± b) = c, a : (b – x) = c) и просте 
неједначине (у којима су релацијски знаци <, >, ≤ или ≥) са решењима из скупа N0. Решавање 
једначина заснива се на познавању рачунских операција и њихове међусобне повезаности. 
Ученици се упућују да утврде вредности које би могла имати непозната у неједначини и у том скупу 
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утврђује се за које вредности непознате се добија тачна неједнакост. Решавање неједначина 
заснива се на таблицама или на решавању одговарајућих једначина и познавања функционалне 
зависности резултата рачунских операција од њених компонената. Решења се записују уз 
коришћење симбола Î, { и }. Разматрају се случајеви код којих неједначина има једно решење, има 
више решења или нема решења. Подстиче се навика провере решења и анализа „логичности“ 
решења с обзиром на природу проблема. 
Решавање задатака у реалистичним и проблемским ситуацијама је контекст за утврђивање и 
проширивање знања о својствима рачунских операција и развој способности математичког 
моделовања. Проблеми се задају у текстуалној форми, сликом, табелом или графиком 
(стубичастим дијаграмом и сликовним дијаграмом у коме један симбол може представљати више 
од једног објекта). У овим примерима, од посебног значаја је селекција значајних информација за 
решавање проблема и уочавање односа између познатих и непознатих компоненти које се 
представљају помоћу математичког апарата, најчешће писањем одговарајућих израза, једначина 
или неједначина. Развија се способност и навика ученика да усмено и писмено образложе поступке 
решавања задатка уважавајући чињеницу да често постоји више начина да се дође до решења. 
Ученици се подстичу да користе различите методе решавања проблема, укључујући и визуелно 
представљање проблемске ситуације (нпр. метод дужи, метод правоугаоника). 
Важно је омогућити ученицима да решавају задатке који ће допринети даљем развијању 
математичко логичког мишљења и припреми за бављење појмом функције у наредним разредима. 
Зато су корисни задаци одређивања следећег члана низа, уочавања и описивања правила на 
основу започетог низа, формирања низа на основу заданог правила, као и осмишљавања новог 
правила за формирање низа. 
Даље се развија појмовно разумевање разломка облика  (m, n ≤ 10) анализом визуелних представа 
помоћу правоугаоних модела, кружног дијаграма и др. Упоређивање разломака заснива се на 
визуелним представама при чему се прво обнавља упоређивање разломака са једнаким 
имениоцима, а затим се раде случајеви упоређивања разломака са једнаким бројиоцима. Уочавају 
се еквивалентни разломци. Сабирају се и одузимају разломци са једнаким имениоцима, 
представљени визуелно, при чему се раде само случајеви код који је резултат мањи или једнак два 
цела. 
Упознаје се децимални запис бројева са највише две децимале у контексту мерења дужине. 
Поступци сабирања и одузимања бројева у децималном запису обухватају само једноставне 
случајеве бројева са истим бројем децимала код којих је збир цифара на истој позицији у 
бројевима који се сабирају или одузимају мањи од 10 (нпр. 1,3 + 0,2 = 1,5; 1,37 + 0,21 = 1,58 и 1,7 – 
0,2 = 1,5; 1,74 – 0,21 = 1,53). 
Геометрија 
Формирање геометријских идеја започето је, у првом разреду, посматрањем и описивањем 
предмета у реалном простору: полазећи од просторних облика познатих из свакодневног живота 
(коцка и лопта, квадар и ваљак, пирамида и купа), најпре су издвојени равни геометријски облици 
(круг, квадрат, правоугаоник, троугао), затим су издвојене линије којима су оивичени уочени 
облици и најзад тачке као пресеци линија. У четвртом разреду, заокружује се прва етапа учења 
геометрије анализом геометријских тела, заснованом на примени знања и вештина стечених 
учењем геометрије у ранијим разредима. 
Иако је пожељно обновити основне просторне облике, централно место ове теме заузимају квадар 
и коцка, будући да се исходи односе на ова геометријска тела. За успешно остваривање исхода, 
обраду нових садржаја треба да прати обнављање свих важних геометријских појмова из 
претходних разреда. Важно је повезати појмове фигура, линија, тачка редом са појмовима страна, 
ивица, теме, истаћи паралелност и нормалност међу појединим ивицама квадра, односно 
подударност међу наспрамним странама квадра. Својства квадра и коцке треба повезати са 
својствима правоугаоника и квадрата, илуструјући одговарајуће везе и на моделима квадра и 
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коцке, и на њиховим мрежама. 
Наставни садржаји који се односе на геометрију простора веома су важни за интелектуални развој 
ученика. Разноврсним примерима и задацима треба стимулисати оријентацију у простору, 
просторну визуелизацију, мисаоно сагледавање простора и томе слично. Наведене способности 
посебно се унапређују уочавањем веза између просторних односа и одговарајућих равних 
репрезентација. Зато је пожељно код ученика развијати вештину представљања геометријских тела 
цртањем одговарајућих слика у равни (слободном руком и геометријским прибором). Веома је 
важно да ученици коректно употребљавају пуне и испрекидане линије за приказивање видљивих и 
невидљивих ивица тела у односу на изабрани правац посматрања, као и да уочавају елементе (пре 
свега праве углове) који нису веродостојно приказани на равној слици. Цртање у квадратној или 
тачкастој мрежи погодно је да се ученицима предоче разни начини представљања квадра и коцке у 
зависности од правца посматрања. Развоју визуелне перцепције могу допринети задаци који се 
односе на тела састављена од коцки истих димензија и у којима се захтева бројање коцки и цртање 
фигура које се виде посматрањем тела са предње и задње стране, одозго и одоздо, слева и здесна. 
Довољно је посматрати тела сачињена од једноцифреног броја коцки. 
Савремена технологија пружа изузетне могућности да се једноставно и ефектно прикажу просторни 
односи, па зато интерактивни геометријски софтвери постају корисно средство у реализацији 
геометријских тема. На пример, када је реч о настави геометрије у четвртом разреду, 
препоручљиво је одговарајућим софтверским апликацијама генерисати разноврсне мреже квадра 
(коцке) и симулирати њихово склапање, приказивати слике истог тела из различитих праваца 
посматрања итд. Употреба софтверских апликација (нпр. за виртуелно састављање коцке) не сме да 
замени ниједну од традиционалних наставних активности (нпр. прављење модела коцке од 
картона), већ да буде додатак који ће допринети ефикаснијој реализацији наставног процеса. 
Треба имати на уму да за већину ученика самостална употреба неког софтвера представља додатно 
интелектуално ангажовање, па је неопходно унапред добро осмислити и припремити задатке у 
којима се захтева употреба софтверских апликација. Од ученика не треба очекивати вешту употребу 
софтвера, али је важно да уоче значај технологије и погодности које она омогућава. 
Веза између геометрије и информатике може се остварити и задацима који су инспирисани 
једноставним програмима језика Лого: нпр. употребом наредби горе, доле, лево, десно, напред, 
назад описати путању „бубе-робота” из једног темена коцке у неко друго теме (при чему је 
пожељно истицати све могуће путање, тј. размотрити и комбинаторне аспекте проблема). 
Исходи и одговарајући садржаји у вези са темом Геометрија веома су значајни и у научно-
техничком и уметничком образовању. Зато је важно успоставити везе са другим предметима. На 
пример, повезивање са ликовном културом може се остварити истицањем ликовних ефеката 
којима се дочарава просторност. Корелација са природом и друштвом могла би се остварити кроз 
дискусију о просторном планирању, архитектури и грађевинарству и одговарајућим занимањима, 
уз посебно истицање значаја прецизног цртања и прављења макета. Корисно би било са ученицима 
уопштено анализирати план и макету неке познате грађевине. 
Пожељно је реализовати и један пројектни задатак којим би се стимулисало функционално знање, 
повезивање и примена наученог. Пројектни задатак би могао бити прављење поједностављене 
макете учионице. Намештај у учионици би требало представљати у облику квадра, односно коцке. 
Пре израде макете треба обавити мерење просторије и намештаја и погодно изабрати размеру. 
Мерење и мере 
Увођењу стандардних мерних јединица за површину (mm2, cm2, dm2, m2, a, ha, km2) треба да 
претходи обнављање мерења дужине и одговарајућих стандардних јединица мере, као и 
подсећање на концепт мерења површине геометријских фигура, који су ученици упознали у трећем 
разреду без увођења стандардних јединца. Важно је да ученици овладају претварањем мерних 
јединица из већих у мање и обрнуто, вишеименованих у једноименоване и обрнуто, као и 
упоређивањем величина датих у истим или различитим мерним јединицама. Неопходно је да 
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ученици повежу идеју поплочавања правоугаоника подударним квадратима са формулом за 
израчунавање површине правоугаоника. У задацима треба потенцирати правилан математички 
запис, прецизност и уредност приликом цртања и израчунавања. Реалним примерима треба 
развијати способност процене површина (просторија, станова, игралишта, парцела итд.) и њиховог 
међусобног односа. 
Са практичног становишта веома су корисни задаци у којима треба израчунати површину фигуре 
која се једноставно може разложити на правоугаонике и квадрате. Овакви задаци су значајни и 
зато што непосредно повезују идеју поплочавања и примену формула за израчунавање површина. 
На њих се надовезује формирање појма површине квадра и коцке и долажење до одговарајућих 
формула. 
По аналогији са развијањем концепта мерења дужине и површине, уводи се појам запремине 
коцке и квадра и стандардне мерне јединице за запремину (mm3, cm3, dm3, m3). Формулу за 
израчунавање запремине квадра треба повезати са идејом попуњавања квадра истоветним 
коцкама. 
У оквиру теме Геометрија истакнут је значај задатака који се односе на тела састављена од 
истоветних коцки и у којима се захтева бројање коцки, односно цртање фигура које се виде 
посматрањем тела са предње и задње стране, одозго и одоздо, слева и здесна. Пожељно је 
неколико оваквих задатака урадити и у контексту мерења, при чему бројање коцки треба повезати 
са запремином тела, а површину тела повезати са збиром површина одговарајућих фигура које се 
виде из различитих праваца. 
Стандардне мерне јединице за запремину треба повезати са јединицама за мерење запремине 
течности (l, dl, cl, ml, hl), које су уведене у трећем разреду. Пожељно је поменуте везе илустровати 
пресипањем воде из боце од 1 l у коцку странице 1 dm. Сипање воде из обичне кухињске мензуре 
може послужити за практично одређивање запремине посуда. 
Тема Мерење и мере веома је важна за повезивање аритметичких и геометријских садржаја. 
Примене једначина треба илустровати погодним примерима и задацима у којима се примењују 
формуле за израчунавање површине и запремине. Поред тога, важно је подстицати и цртање 
геометријских репрезентација проблемских ситуација које се превасходно односе на аритметички 
контекст. Ово последње се посебно односи на примену тзв. методе дужи и методе правоугаоника 
при решавању аритметичких задатака. 

 

НАЗИВ 
ПРЕДМЕТА 
 

ПРИРОДА И ДРУШТВО 

ЦИЉ 
 

Циљ учења Природe и друштвa јесте упознавање себе, свог природног и 
друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот у 
њему 

РАЗРЕД 
 

Четврти 

ГОДИШЊИ ФОНД  
ЧАСОВА 
 

72 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
-одреди положај и границу 
Србије, положај главног 
града и већих насеља на 
географској карти Србије; 
 
– одреди положај и именује 

 
МОЈА ОТАЏБИНА – 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
 
 
Природне и друштвене 

Положај, територија, граница и симболи 
Србије (грб, застава и химна) и 
национална валута. 
 
Природне карактеристике Србије – 
рељеф, воде, шуме. 
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природне и друштвене 
објекте на географској карти 
Србије; 
 
– повеже различите 
природно-географске 
карактеристике Србије са 
размештајем становништва, 
изгледом насеља и 
делатностима људи; 
 
– уважава националну и 
културну разноликост као 
основу за суживот свих 
грађана Републике Србије; 
 
– представи знамените 
личности, културна добра и 
природне лепоте по којима 
је Србија препознатљива у 
свету; 
 
– у дискусији даје предност 
коришћењу локалних 
производа, производа 
направљених од 
рециклираних материјала, 
као и коришћењу 
обновљивих природних 
ресурса; 
 
– повеже промене у изгледу 
свог тела и понашања са 
одрастањем; 
 
– планира своје дневне 
активности и време 
проведено уз ИКТ уређаје; 
 
– затражи помоћ уколико се 
суочи са непримереним 
садржајима у дигиталном 
окружењу; 
 
– идентификује и 
самостално раздваја смеше 
просејавањем, одливањем, 
цеђењем и испаравњем; 
 
– испита електричну 
проводљивост материјала 
помоћу једноставног 
струјног кола; 
 

одлике Србије 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Типичне, ретке и угрожене врсте биљака 
и животиња – значај и заштита. 
 
Национални паркови Србије. 
 
Друштвене карактеристике Србије 
(становништво, насеља и делатности). 
Грађани Србије (права и обавезе, 
демократски односи и 
интеркултуралност). 
 
Привредне карактеристике Србије 
(природни ресурси и делатности у 
различитим крајевима). 
 
Одржива употреба природних ресурса 
(извори енергије, чиста вода, чист ваздух, 
плодно земљиште, руде, разноврсност 
биљног и животињског света). 
 
 
 
Човек – природно, друштвено и свесно 
биће. 
 
Физичке промене у пубертету. 
 
Дигитална безбедност и последице 
прекомерног коришћења 
информационо-комуникационих 
технологија; непримерени садржаји. 
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– наведе примере 
штедљивог коришћења 
електричне енергије; 
 
– наведе примере употребе 
магнета у свакодневном 
животу; 
 
– наведе примере 
превенције и заштите од 
пожара; 
 
– прикаже хронолошки на 
ленти времена значајне 
историјске догађаје и 
личности; 
 
– опише начин живота људи 
кроз време користећи 
различите изворе 
информација; 
 
– представи ток и резултате 
истраживања (писано, 
усмено, помоћу ленте 
времена, презентацијом 
и/или цртежом и др.); 
 
– пронађе и одабере 
потребне информације из 
различитих извора (писаних, 
сликовних, дигиталних); 
 
– повеже резултате рада са 
уложеним трудом; 
 
– сарађује са другима у 
групи на заједничким 
активностима; 
 
– учествује у друштвено-
корисним акцијама уз 
подршку одраслих. 

 МОЈА ОТАЏБИНА – 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
 
Човек – природно и душтвено 
биће 
 

Човек – природно, друштвено и свесно 
биће. 
 
Физичке промене у пубертету. 
 
Дигитална безбедност и последице 
прекомерног коришћења 
информационо-комуникационих 
технологија; непримерени садржаји. 

 МОЈА ОТАЏБИНА – Смеше (течности, храна, земљиште, 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
 
Материјали 
 

ваздух). 
 
Раздвајање састојака смеше 
(просејавање, одливање, цеђење, 
испаравање). 
 
Наелектрисавање предмета од 
различитих материјала. 
 
Електрична проводљивост – проводници 
и изолатори. 
 
Рационална потрошња електричне 
енергије и правилно руковање 
електричним апаратима у домаћинству. 
 
Магнетна својства материјала (природни 
магнети, могућност намагнетисавања 
тела и својства које тада испољавају). 
 
Запаљиви материјали (ознаке за 
запаљиве материјале). 
 
Ваздух – кисеоник као чинилац 
сагоревања. 
 
Опасност и заштита од пожара. 

  
МОЈА ОТАЏБИНА – 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
 
Прошлост Србије 
 

Живот у далекој прошлости (долазак 
Словена на Балканско полуострво, 
области које су Срби населили; начин 
живота). 
 
Српска држава за време владарске 
породице Немањића – успон и слабљење 
(владари – Стефан Немања, цар Душан, 
цар Урош; култура, начин живота). 
 
Живот под турском влашћу (начин 
живота, облици пружања отпора). 
 
Настанак и развој модерне српске 
државе (Први и Други српски устанак – 
узрок и ток; вође устанка; култура, начин 
живота). 
 
Србија у савремено доба (Први светски 
рат, настанак угословенске државе, Други 
светски рат, промена облика владавине, 
распад југословенске државе и 
осамостаљење Србије; култура, начин 
живота) 

 

Програм предмета Природа и друштво задржао је постојећи оквир, план наставе и учења од два часа 
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недељно, односно 72 часа годишње и досадашњи завичајни принцип.Принцип животне близине, тзв. 

завичајни принцип, одређује просторну и временску блискост природних и друштвених појава и процеса и као 

такав представља једну од суштинских одлика овог предмета. У првом разреду се креће од просторно и 

временски најближих феномена за ученика, док се у старијим разредима просторни и временски оквир 

постепено шири. Конкретно, оквир унутар ког се остварују предметни исходи у првом разреду чине садржаји 

из најближег и непосредног окружења ученика, у оквиру области под називом Непосредно окружење ученика 

– дом, школа, насељa/дела насеља у коме ученик живи, у другом разреду просторни оквир се проширује на 

Насеље са околином, у трећем разреду на Крај у коме ученици живе2, а завршава се у четвртом разреду 

облашћу под називом Моја отаџбина – Република Србија. 

 

–––––––––––––– 

 

2 Крај, као простор проучавања, је територијална целина која се поклапа са границом општине. 

Традиционално до сада се за овај територијални ниво користио појам завичај. Проблем употребе појма 

завичај произилази из непостојања јасних просторних и временских критеријума за његово 

издвајање.Принцип животне близине овом програму обезбеђује високу осетљивост на контекст у коме 

ученици живе, односно отвореност за садржаје из учениковог окружења и флексибилност за уважавање 

карактеристика и одлика најразличитијих средина у којима деца из Србије живе. У том смислу предмет 

Природа и друштво подразумева отвореност и за садржаје од значаја за националне мањине у складу са 

простором проучавања природних и друштвених појава у четвртом разреду – Моја отаџбина – Република 

Србија. Поред тога, код свих ученика треба развијати осећај богатства у различитостима међу припадницима 

различитих националности указивањем на постојање људи који славе другачије празнике, имају различите 

обичаје, културу становања, исхрану, облачење и сл.Основна интенција наставе Природа и друштво усмерена 

је на развој интелектуалних, психофизичких, когнитивно-конативних и социјално-афективних сфера личности 

ученика, што се одражава у наведеном циљу за крај циклуса и датим предметним исходима.Предметни 

исходи Природе и друштва показују шта су ученици оспособљени да учине, предузму, изведу и обаве на крају 

разреда захваљујући знањима, ставовима и вештинама које су развили учењем овог предмета. Исходи се 

остварују у спрези садржаја, метода наставе и учења и активности ученика некад унутар једне теме, а 

најчешће кроз више тема. Зато границе међу темама проучавања треба схватити условно и флексибилно. Неки 

исходи су по својој природи међупредметни и оствариваће се кроз активности у оквиру више наставних 

предмета, као на пример исход: по завршетку разреда ученик ће бити у стању да пронађе и одабере потребне 

информације из различитих извора (писаних, сликовних, дигиталних). Треба, такође, имати у виду да је 

редослед програмских тема и груписаних садржаја унутар тема урађен искључиво ради прегледности 

препоручених програмских садржаја и не препоручује се као редослед приликом креирања годишњих и 

оперативних планова, већ као помоћ наставнику да их креира. Такође, није пожељно да структура садржаја 

уџбеника буде основ за планирање наставе.Ученике треба оспособљавати да самостално истражују и 

анализирају природне и друштвене појаве и процесе. У зависности од исхода који се жели остварити, учитељ 

треба да подстакне ученике на различите врсте активности које ангажују како поједина чула, тако и више чула 

истовремено. Синхронизација чулних утисака даје целовиту слику објеката, процеса, појава и њихову 

интеграцију у комплексну слику света, а уважава различитости у склоностима ученика при упознавању света и 

процесу учења. Ипак, учење се не завршава на чулним утисцима, већ се наставља уопштавањем уоченог кроз 

описивање, поређење, формулисање закључака итд. У наставном процесу се, дакле, полази од 

несистематизованих искуствених сазнања и иде се ка општим, научно заснованим, систематизованим 

знањима из области природе, друштва и културе. Активности ученика потребно је прилагодити предметним 
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исходима, специфичностима изабраних садржаја и узрасту ученика. Постепено треба повећавати ниво захтева 

и самосталности ученика приликом упознавања природних и друштвених појава.Стварност (природна и 

друштвена) која нас окружује и из које произилази садржај овог програма, заснована је на повезаности 

различитих појава и процеса. Због тога садржаји предмета Природа и друштво морају да буду одраз те 

целовитости и повезаности појава које се изучавају. Ради формирања елементарних појмова и постављања 

мреже за систем појмова, при избору и распореду програмске грађе примењен је спирално-узлазни модел, у 

складу са узрасним карактеристикама ученика. То значи да се иста тематика из разреда у разред проширује, 

продубљује и посматра са различитих аспеката. Изградња система у настави последица је постојања система у 

стварности. Улога учитеља је да ствара прилике за учење, а не да наставне садржаје тумачи само као 

биолошке, географске, историјске и друге садржаје. 

 

Поред тога, приступ настави и учењу треба да буде повезан и са логиком и методологијом научне дисцилине 

одакле произлази одређени садржај. Тако изучавање биолошких садржаја нужно треба да укључи 

посматрање и праћење биолошких феномена; изучавање садржаја хемије и физике – закључивање на основу 

спроведеног огледа или експеримента; изучавање прошлости – анализу историјских извора итд. Развијање 

система појмова подразумева континуиран рад учитеља на успостављању хоризонталне (унутар једног 

разреда) и вертикалне повезаности (између разреда) појмова унутар програма предмета Природа и друштво. 

Важно је да се кад год је могуће приступи интегрисаном приступу садржајима на међупредметном нивоу кроз 

наставне и ваннаставне облике рада и активности у школи и изван ње. Због природе садржаја предмета и 

датих исхода пожељно је активности организовати што чешће изван учионице, односно у природном и 

друштвеном окружењу. За потребе овог предмета посебно су погодни: организоване посете, шетње, излети, 

настава у природи. 

Поред коришћења званично одобрених уџбеничких комплета, у остваривању програма предмета Природа и 

друштво препоручује се коришћење шире литературе и осталих извора информација: штампаних, аудио-

визуелних и електронских медија. Посебно се препоручује коришћење аутентичних природних и друштвених 

извора, као најверодостојнијих показатеља стварности, појава и процеса у конкретном непосредном 

окружењу, као и дидактичких материјала који одражавају посебности датог окружења и краја у коме ученици 

живе.Учитељ остварује постављени циљ и исходе кроз наставу и остале организационе форме рада у школи, 

без додатног оптерећења родитеља и њиховог обавезног ангажовања у остваривању програма. Родитељи 

могу бити добровољно ангажовани као расположиви потенцијал локалне средине, у зависности од њихових 

знања, могућности и хтења. 
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ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Планирање обухвата креирање годишњег и оперативних планова, као и развијање припрема за 

час/дан/седмицу. Годишњи план креира се у форми гантограма и садржи број часова по темама 

распоређених по месецима, а у складу са школским календаром, годишњим фондом часова, планираним 

фондом часова по темама. 

Полазећи од датих предметних исхода и препоручених садржаја од наставника се очекује да дати програм 

контекстуализује према потребама конкретног одељења имајући у виду карактеристике ученика, уџбенике и 

друге наставне материјале које ће користити, техничке услове, наставна средства и медије којима школа 

располаже, као и друге ресурсе школе и локалне средине. 

Полазећи од датих исхода и садржаја наставник најпре, као и до сада, креира свој годишњи (глобални) план 

рада из кога касније развија своје оперативне планове. Како су исходи дефинисани за крај наставне године, 

наставник треба да их операционализује прво у оперативним плановима, а потом и на нивоу конкретне 

наставне јединице. 

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Однос циља, исхода, препоручених програмских садржаја, метода наставе и учења и активности 

ученикаПри остваривању циља и предметних исхода предмета Природа и друштво мора се имати увиду да 

су садржаји, методе наставе и учења и активности ученика неодвојиви у наставном процесу. Концепт 

наставе засноване на процесу и исходима учења подразумева наставу чији превасходни циљ није 

преношење предметних садржаја, већ изградња и развој знања као основе на којој се развијају разноврсна 

умења. У том смислу, програм наставе и учења нуди садржински оквир, а учитељ има слободу да уместо 

њих изабере и неке друге садржаје уколико сматра да су ти садржаји примеренији средини у којој ученици 

живе, узрасним и развојним карактеристикама ученика и њиховим интересовањима. Суштина је у томе да 

садржаји буду у функцији остваривања исхода, а не сами себи циљ. Учитељ има значајан простор за 

слободу избора и повезивање садржаја, метода наставе и учења и активности ученика како би водио 

ученике ка остваривању датог исхода.Већина предметних исхода достиже се кроз непосредну 

истраживачку активност ученика уз континуирану подршку и подстицај од стране учитеља. Пожељне су 

активности које омогућавају интеракцију са физичком и социјалном средином, јер доприносе спознавању 

света који окружује ученике, тако што се откривају односи и упознају својства и карактеристике предмета, 

бића, појава и процеса и стичу се социјалне вештине. Најефикасније методе учења јесу оне методе које 

ученика стављају у адекватну активну позицију у процесу развијања знања. Потребно је стварање ситуација 

учења у којима ће доћи до изражаја различите активности ученика које омогућују различите начине учења. 

Значајне активности ученика у оквиру предмета Природа и друштво су:Потребно је приликом тумачења 

исхода учења и препоручених садржаја у четвртом разреду имати у виду да се неки садржаји и 

одговарајући примери (првенствено они који се односе нa природно-географске одлике и прошлост 

Србије) истражују и проналазе у просторном оквиру државе Србије. 

Тема Природнe и друштвене одлике Србије бави се распрострањеношћу природних и друштвених 
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објеката и процеса у простору као и њиховом међузависношћу. У претходним разредима ученици су 

овладали основним појмовима који се односе на природне објекте (рељеф, воде) и друштвене објекте 

(становништво, насеља, привредне делатности). Циљ наведене теме је да ученик примени усвојену 

појмовну апаратуру на изучавање садржаја у оквиру територије Републике Србије. За достизање исхода 

који се односи на одређивање положаја и границе Србије, положаја главног града и већих насеља на 

географској карти Србије, кључно је да ученик на географској карти сагледа простирање територије 

Републике Србије, да се упозна са основним садржајима који окружују њену територију (суседне државе, 

међународне реке, итд.), као и да разуме појам и функцију границе, којом је дефинисана територија 

Републике Србије. За достизање исхода из ове теме неопходно је да ученик изврши класификацију 

природних објеката (облици рељефа – планине, низије, котлине и водни објекти – реке, језера, извори), 

именује их и позиционира на територији Србије. Методички приступ географској карти треба да се креће 

у правцу третирања карте као извора информација о Републици Србији, а не да карта буде „место” на 

коме ученици само показују задате географске појмове. Код ученика је важно да се развије осећај о 

потреби очувања и заштите појединих репрезентативних природних објеката. У оквиру друштвених 

објеката, примарно је да се упозна са бројем становника који живи на територији Србије као и са 

етничком структуром. За ученика је важно да спозна негативну динамику промене броја становника као и 

узроке који су довели до тога (негативан природни прираштај, исељавање, итд.). У погледу распореда 

становништва, важно је размотрити просторну поларизацију на релацији село – град и низијски – 

брдскопланински простори. За достизање исхода ове теме неопходно је указати на међузависност 

одређених природних објеката и процеса и човека. Та релација може бити позитивна, али и негативна. 

Пример позитивне интеракције је када одређени природни садржаји стимулишу развој одређених 

привредних делатности (пољопривреда и плодно низијско земљиште поред река) или позиционирање 

насеља на одређеној територији. Негативни природни процеси такође утичу, тако што доводе до 

неповољних последица на одређеним површинама. Као пример могу се узети простори који су изложени 

плављењу река и слично. Унутар ове теме, важно је подстицати ученике да уоче узајамна права и обавезе 

државе и грађана, као и да их препознају у правилима која регулишу односе у држави и обезбеђују 

једнака права свих њених грађана. 

Природни ресурси Србије (извори енергије, чиста вода, чист ваздух, плодно земљиште, руде, биолошки 

диверзитет) разматрају се у контексту њихове одрживе употребе која треба да обезбеди здрав живот 

ученика и будућих генерација. У том смислу, ученике је потребно подстицати да узму учешће у локалним 

акцијама заштите животне средине. Проблематика одрживог развоја третира се и кроз анализу 

декларација производа које ученици уобичајено користе, са циљем промовисања коришћења локалних 

производа, производа направљених од рециклираних материјала, као и коришћења обновљивих 

природних ресурса. Пуно разумевање концепта одрживог развоја могуће је тек на каснијем узрасту 

ученика, али је потребно да се континуирано развија, и то не само на нивоу знања, већ првенствено на 

нивоу развијања вредности, ставова и навика. На тај начин се утиче на развој ставова важних за опстанак 

и будућност. 

Тема Човек део природе, односно исходи учења и препоручени садржаји унутар ове теме, наставља 

континуитет упознавања ученика са људским телом, али и увођење нових димензија у разматрању 

човека. У том смислу, садржаји о човеку се разматрају кроз три димензије: 

– Човек – природно, друштвено и свесно биће. Користећи сазнања стечена у претходним разредима о 

човеку, та сазнања се сада разматрају као дуализам природног и свесног друштвеног бића, уз развијање 

одговорног односа коју свако људско биће има према самом себи, другим људима и окружењу. У том 

смислу потребно је организовати активности које подржавају суживот кроз: уважавање различитости, 

толеранцију, хуманост, солидарност, емпатију... 
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– Промене у пубертету – физичке и промене у понашању. Акценат је на упознавању ученика четвртог 

разреда са основним физичким променама које могу уочити на сопственом телу и одговорном односу 

према сопственом здрављу. Ученици треба да схвате да су и промене у њиховом и понашању њихових 

вршњака такође последица пубертета, али да ове промене не могу да буду изговор за непримерено  

 

понашање према другима.– Дигитална безбедност је нови аспекти безбедносне културе који се уводи у 

четвртом разреду. Ова проблематика има две димензије. Прва се односи на количину времена које 

ученици проводе користећи дигиталне технологије (често науштрб физичке активности, учења, дружења), 

односно на оспособљавању ученика да планирају своје активности и време проведено уз ИКТ, узимајући 

у обзир последице које прекомерно коришћење информационо-комуникационих технологија може да 

донесе, како на физичко здравље, тако и на односе са другима. Друга димензија односи се на 

безбедносне претње у дигиталном окружењу, односно на суочавање ученика са непримереним 

садржајима на интернету и адекватно реаговање (како и од кога ученик може да затражи помоћ). 

Исходи учења и садржаји који се односе на Mатеријалe фокусирани су на уочавање магнетних и 

електричних промена материјала које, за разлику од прва три разреда, нису чулима тако непосредно 

доступне. Уводе се магнетна и електрична својства материјала, с тим што треба имати у виду да је 

разумевање суштине ових појава захтевно за ученике овог узраста. Због тога се треба задржати на 

појавним облицима магнетизма и електрицитета у природи, свакодневном животу, кроз огледе или 

експерименте. Испитивање електричне проводљивости материјала реализује се помоћу једноставног 

струјног кола са батеријом и сијалицом, путем којег ученици стичу прву слику о току електричне струје, 

деловима струјног кола (извор, проводник, потрошач електричне струје), као и о разлозима због којих се 

струјни каблови праве од метала, а облажу пластиком и/или гумом (проводници/изолатори електричне 

струје). Разумевање електричне проводљивости материјала представља основу за разумевање 

безбедносних ризика коришћења електричне струје, на примерима руковања електричним апаратима у 

домаћинству.Сагоревање као неповратна промена материјала сада се разматра кроз истраживање 

ваздуха – кисеоника као чиниоца сагоревања. Ради лакшег разумевања ове чињенице, препоручује се 

извођење демонстрационих огледе са свећом и (поклопљеном) чашом. Ова проблематика и огледи 

повезани са њом представљају добар увод у разумевање фактора који доводе до пожара, превенције и 

заштите од пожара. Када су превенција и заштита у питању, значајно би било ученике упознати са 

последицама претераног излагања сунцу и могућим мерама заштите. Осим наведеног, ученици истражују 

различите смеше из окружења (течности, храна, земљиште, ваздух) и практикују различите начине 

раздвајања састојака тих смеша (просејавање, одливање, цеђење, испаравање). 

         Преко исхода учења и садржаја теме Прошлост Србије омогућује се сналажење ученика у времену и 

простору. Проналажењем информација из различитих историјских извора (писаних, материјалних или 

усмених) сагледавају се поједини догађаји и личности из прошлости и одређује се њихов редослед, 

првенствено помоћу ленте времена. Помоћу ленте времена прати се развој државе Србије само у 

најелементарнијим контурама (јачање, слабљење, нестајање, оживљавање модерне српске државе...), 

без оптерећивања ученика непотребном фактографијом. У том смислу предлаже се учитељима да 

примењују наративни приступ у приближавању прошлости ученицима, јер је форма приче блиска 

ученицима овог узраста. Ради добијања што објективније слике протеклих збивања морају се сагледати и 

околности – контекст догађања. На овај начин омогућује се ученицима да стекну комплексну слику 

времена у коме се радња (догађај) дешава, увиде узрочно-последичне везе праћених збивања из 

протеклих времена и то је пут ка поступном схватању развоја одређених друштвених збивања. 
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У оквиру ове теме потребно је посебну пажњу обратити на начин живота људи кроз истраживање 

ученицима блиских и релевантних тема из свакодневног живота (на пример, занимања људи у крају, 

насеља, одевање, празници и сл.) уз стално поређење начина живота у прошлости са садашњошћу (као 

ученицима блиске и познате). Није потребно да се истраже сви наведени аспекти свакодневног живота, 

него они за које су ученици највише заинтересовани и за које постоје доступни историјски извори 

примерени ученицима овог узраста. Однос прошлости и садашњости не треба сагледати само кроз 

уочавање сличности и разлика међу њима, већ и кроз уочавање (остатака) прошлости у садашњости, 

односно у свакодневном животу (називи улица, споменици, храна и сл.). Податке прикупљене малим 

историјским истраживањима ученик може да представи на неки од начина које одабере (усмено, помоћу 

ленте времена, породичног стабла, презентације, постера...). Такође, ученике треба стављати у ситуације 

да користе до сада усвојене временске одреднице (посебно годину, деценију и век) приликом 

описивања догађаја из прошлости, с тим што је пожељно двоструко ,,мерити” време – у том веку/те 

године, односно пре толико векова/година (Први српски устанак десио се почетком 19. века, односно пре 

нешто више од два века). 

                     Приликом изучавања природних и друштвених феномена нужно је и даље примењивати 

истраживачки приступ и оспособљавати ученике за различите начине прикупљања података о окружењу, 

њихову анализу, сврставање у групе и категорије по различитим карактеристикама, вођење белешки и 

закључивање. Учествовање у једноставним огледима/експериментима који се реализују на основу 

упутства – индивидуално, у пару или групи, кроз повезивање резултата огледа/експеримента са 

објашњењем или закључком. У четвртом разреду се посебна пажња обраћа на различите начине 

бележења и каснијег презентовања резултата истраживања (писано, усмено, помоћу ленте времена, 

презентацијом и/или цртежом и др.). 

 

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

           Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика само је део праћења и вредновања 

образовно-васпитне праксе. Резултате целокупног праћења и вредновања наставник узима као основу за 

планирање наредних корака у раду са ученицима и развијању своје образовно-васпитне праксе. 

         Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и реализује се у 

складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Потребно је да 

наставник континуирано и на примерен начин указује ученику на квалитет његовог постигнућа тако што 

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

подстицајне повратне информације. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање 

повратне информације, а ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак 

у остваривању исхода предмета, као и напредак других ученика. 

НАЗИВ 
ПРЕДМЕТА 
 

Ликовна култура 

ЦИЉ 
 

Циљ учења Ликовне културе 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 наслеу свог и других народа 

РАЗРЕД 
 

Четврти 
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ГОДИШЊИ ФОНД  
ЧАСОВА 
 

72 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
– поштује инструкције за 
припремање, одржавање 
и одлагање материјала и 
прибора; 
 
– изражава замисли, 
интересовања, сећања, 
емоције и машту 
традиционалним 
ликовним техникама; 
 
– користи амбалажу и 
предмете за једнократну 
употребу у стваралачком 
раду; 
 
– примени, у стваралачком 
раду, основна знања о 
композицији; 
 
– користи одабрана 
уметничка дела и 
визуелне информације као 
подстицај за стваралачки 
рад; 
 
– тумачи једноставне 
знаке, симболе и садржаје 
уметничких дела; 
 
– разговара о значају 
одабраног уметника, 
уметничког дела, 
споменика и музеја; 
 
– учествује у планирању и 
реализацији ликовног 
пројекта или радионице; 
 
– разматра, у групи, шта и 
како је учио/учила и где та 
знања може применити. 
 
 

 
 
КОМПОЗИЦИЈА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Елементи композиције – облик, боја, 
линија, текстура, светлина (валер). 
 
Положај елемената у композицији – 
хоризонтални, вертикални, 
дијагонални. 
 
Материјали и технике – графитна 
оловка, туш и четка, туш и перо, 
акварел, гваш, темпере, фротаж, 
колаж, деколаж, асамблаж, меки 
материјали. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
СПОРАЗУМЕВАЊЕ 
 

Хералдика – застава, грб, печат. 
 
Пиктограми. 
 
Споразумевање сликом 
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НАСЛЕЂЕ 
 

Споменици природе и споменици 
културе у Србији. Археолошки 
локалитети, замкови и утврђења, 
манастири, музеји. 
Познати уметници и најзначајнија 
дела. 
 

  
 
СЦЕНА 

Сценографија за позориште, филм и 
телевизију. 
 
Елементи сценографије. 
 

        УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМ 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

У првој колони табеле дати су исходи који се достижу до краја школске године. Исходи воде ка постепеном 

развијању компетенција. Достижни су за сваког ученика, у мањој или већој мери. У другој колони табеле дати 

су називи тема, а у трећој предложени садржаји. Наставник креира програм на основу компетенција, циља, 

исхода и кључних појмова. Да би се омогућили услови за напредовање ученика, у настави треба да 

доминирају сложени задаци који циљају више исхода и међупредметних компетенција. Осим стваралачког 

рада значајан је и разговор. Наставник планира питања која подстичу ученике на размишљање, истраживање 

и развијање креативних идеја. 

II. OСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

КОМПОЗИЦИЈА 

Појмове из теорије обликовања које су ученици до четвртог разреда упознавали кроз ликовни рад потребно је 

једноставно објаснити. Композиција је ликовна целина коју је створио човек. Свака целина се састоји из 

делова (елемената). Основни елементи композиције (ликовни елементи) су облик, линија, боја, текстура и 

светлина (валер). У природи можемо видети пределе и појаве које доживљавамо као композиције и елементе 

композиције (а који то нису). На пример, када севају муње, ми их видимо као мрежу линија која се грана од 

једне или више ширих линија. Уколико наставник одабере овај пример, не треба да пропусти прилику да 

подсети ученике како да се понашају и заштите за време олује. Затим, да говори о цртању светлом, да покаже 

карактеристичан пример (Пикасови цртежи светлом из 1949. године), као и савремене оловке за цртање 

светлом (унети у претраживач: LED Light Drawing Pens). Када цртамо светлом, цртеж је, као и муња, 

привремен. Ако желимо да га сачувамо, потребно је да га неко фотографише док цртамо. Некада су уметници 

цртали и сликали само традиционалним материјалима и техникама. Светлост није била средство за рад, већ 

само услов за опажање. Када нема светлости не видимо облике, боје, линије, текстуре... Како се смањује 

светлост и боје предмета изгледају тамније. Светлина или валер је количина светлости у једној боји. Ученици 

могу да експериментишу додајући једној боји другу боју/боје да би је посветлели или потамнели. На ово 

објашњење може да се надовеже и објашњење бачене и сопствене сенке, затим, прича о односу светло-тамно 

на слици и принципу компоновања, контраст. У овом разреду се објашњава само контраст светлог и тамног. 

Великим контрастом постиже се драматичност. Ученици могу то једноставно да испробају. Уколико се 

учионица замрачи и батеријском лампом одоздо осветли лице ученика који прича неки измишљени догађај 

прича ће бити далеко интересантнија него када се прича под равномерним осветљењем. Ученици који 

користе рачунар и мобилне телефоне могу да подешавају контраст у апликацијама за обраду слике и да 

пореде ефекте који се на тај начин добијају. 
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Могуће је објаснити још неке принципе компоновања (доминанта, јединство), али не треба нудити потпуна 

објашњења на примерима из уметности, јер су превише сложена за овај узраст. За ученике је корисније  

 

делимично објаснити принципе компоновања на примерима из живота. 

Организација композиције се и даље учи постепено. Ученици могу прво да креирају једноставну композицију 

распоређујући на папиру (или у апликативном програму за цртање) правилне (или правилне и неправилне) 

облике према замишљеној линији – хоризонталној, вертикалној или дијагоналној (елементи се могу 

распоређивати и другачије, али није пожељно ширити садржаје). Затим се постепено задају сложенији задаци 

који омогућавају да ученик размишља и да сам планира распоред елемената којим би ефикасно изразио своју 

замисао. 

Напредним и заинтересованим ученицима/одељењу наставник може да понуди и друга објашњења. На 

пример, када посматрамо неки предео у даљини, видимо линију хоризонта која раздваја небо и земљу. Та 

линија је привид, али је ученици означавају на својим цртежима и сликама. Наставник може да говори о 

предњем и задњем плану (или предњем, средњем и задњем плану). Облици који се приказују у задњем плану 

су најмањи, јер их тако видимо у природи и окружењу. Даље објашњавање теоријских садржаја није 

пожељно, важније је да ученици развијају опажање. 

До краја разреда ученици треба да испробају традиционалне технике које нису користили у претходним 

разредима. И даље се користе материјали за рециклажу (материјал за рециклажу се не купује само да би се 

користио на часовима Ликовне културе). Ученицима је потребно указати на озбиљно загађење планете 

пластиком и упутити их да избегавају производе у амбалажи која се тешко разграђује и рециклира. 

Задаци обједињују активности ученика: развијање креативних идеја, организацију композиције и 

истраживање изражајних могућности материјала и техника. 

 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

Предлози који се односе на хералдику и пиктограме остварују се на интегрисаним часовима предмета 

Ликовна култура и Природа и друштво. Ученицима је потребно кратко објаснити значење и порекло симбола 

на грбу Србије. Потребно је да науче да читају знаке упозорења (општа опасност, високи напон, отров, 

опасност од пожара, клизав терен, ломљиво...), забране (забрањено фотографисање, забрањен прилаз, 

забрањено коришћење мобилних телефона, забрањено увођење кућних љубимаца...) и обавештења (школа, 

излаз, место у превозу резервисано за инвалиде или труднице, стаза за бицикле, дечје игралиште...). 

Предлози који се односе на споразумевање сликом (у најширем значењу) не везују се за теоријске садржаје, 

већ за изражавање (емоција, маште, позитивних порука, доживљаја...). Важно је да ученици разумеју да се 

сликом могу саопштити различите информације, исто као и текстом. Наставник у току године поставља 

разноврсне захтеве. На пример, може да тражи од ученика да прикажу у раду шта знају о свакодневном 

животу у Средњем веку, шта мисле о брзој храни, како доживљавају пролеће, како би себе представили 

вршњацима са другог континента... 

НАСЛЕЂЕ 

Предлози који се односе на споменике природе и споменике културе у нашој земљи остварују се на 

интегрисаним часовима Ликовне културе и Природе и друштва. Ови часови могу да се допуне прављењем 
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плаката или дигиталне збирке фотографија најлепших предела у земљи и најзначајнијих споменика. Уколико 

се прави дигитална збирка, ученици могу да претражују интернет на часу, према смерницама које даје 

наставник или код куће, у присуству одраслих. Такође, наставник може сам да учита фотографије са 

интертнета и да заједно са ученицима направи ужи избор. 

Уметничка дела имају функцију илустровања појмова који се објашњавају, а користе се и као подстицај 

(мотивација) за стваралачки рад. Међутим, потребно је и да ученици сазнају нешто више о одабраним 

уметницима (када су живели, како су изгледали, по чему су познати, где се чувају њихова најпознатија дела...). 

Наставник прави избор уметника и уметничких дела руководећи се значајем уметника/дела и садржајем дела 

који одговара узрасту ученика. 

СЦЕНАНаставник једноставно објашњава појмове, иако објашњења неће бити потпуна. Сцена је простор где се 

одржавају представе, концерти, снимају филмови и ТВ програм (емисије, серије, рекламе, музички спотови...). 

Сценографија је дизајн сцене. Сценограф је уметник који смишља изглед сцене. Сцена може да се постави на 

отвореном или у затвореном простору (наставник може да разговара са ученицима о томе како се бирају 

локације, шта може да буде важно за постављање сцене на отвореном). Ученици треба да добију 

елементарне информације о фазама рада. Сценограф прво сарађује са режисером и упознаје се са делом које 

се изводи. Затим израђује нацрте за сцену и сарађује са дизајнером светла, костимографом, мултимедијалним 

уметницима, тимовима који израђују кулисе, реквизите, маске, перике, шминку... Најважније што ученици 

треба да сазнају је да се сценографија креира тимски, да је за рад неопходно знање о елементима 

композиције и компоновању, да често нема довољно средстава да се сцена обликује како је замишљено. Тада 

је неопходно да чланови тима/тимова испоље креативност и да обликују сцену користећи материјале који су 

им доступни, да заједно осмисле како ће направити неки елемент сцене или специјални ефекат. Специјални 

ефекти могу бити механички (на пример, вештачки дим, магла, снег...) и креирани дигиталном технологијом. 

Практични рад се планира као пројекат или радионица. Циљ учења је развијање креативних идеја и вештине 

сарадње. 

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Наставник у току године прати, процењује и подстиче развијање индивидуалних потенцијала сваког ученика. 

Могући елементи за процењивање напредовања и оцењивање постигнућа су: 

– однос према раду (припремљен је за час; одговорно користи материјал, прибор и алатке; одржава прибор и 

радни простор; потписује радове; чува радове у мапи...); 

– однос према себи (истражује информације; поставља питања; предлаже; истрајан је у раду, труди се; 

преузима одговорност; поштује себе и своје радове; учи на грешкама; спреман је да испроба своје 

способности у новим активностима...); 

– однос према другима (довршава рад у договореном року; поштује договорена правила понашања; спреман 

је да помогне и да сарађује; уважава туђу културу, радове, начин размишљања, доживљавања, опажања, 

изражавања...); 

 

– разумевање (разуме задатак; разуме појмове; разуме процес; разуме концепт; разуме визуелне 

информације...); 

– повезивање (повезује и пореди познате и нове информације, људе, места, догађаје, феномене, идеје, 

дела...); 
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– оригиналност (оригиналан је у односу на туђе радове; оригиналан је у односу на своје претходне радове...); 

– организација композиције (у складу са својом идејом примењује одговарајуће принципе компоновања, 

знања о простору, перспективи, пропорцијама, правцу, смеру...); 

– вербално изражавање (учтиво комуницира; аргументовано, кратко и јасно образлаже свој рад, идеју, 

доживљај, опажање, емоције...); 

– употреба техника и средстава (бира одговарајућу технику у односу на идеју; примењује одговарајући 

процес; бира одговарајући материјал/подлогу; истражује могућности технике и материјала; користи дигиталну 

технологију као помоћно средство у раду; обликује рад у одабраном апликативном програму)... 

Елементи могу и другачије да се формулишу. Бирају се према типу ликовног задатка и циљевима 

задатка.Самопроцена радова је вербална и писана. Најефикаснија је метода 3, 2, 1. Ученик сам припрема 

листић на коме уписује име, презиме, датум и назив рада. Затим кратко наводи: 3 ствари које сам научио на 

часу, 2 примера која илуструју то што сам научио, 1 ствар која ми није јасна или питање које бих поставио. 

Када се разговара о ликовним делима ученик пише: 3 речи којима бих описао дело, 2 ствари које ми се 

највише допадају на делу, 1 ствар коју не разумем. Када се разговара о уметнику: 3 ствари због којих је 

уметник значајан, 2 дела која ми се највише свиђају, 1 питање које бих поставио уметнику. Када се ученик 

ликовно изражава: 3 ствари о којима сам размишљао током рада, 2 ствари које ми се свиђају на мом раду, 1 

ствар коју бих променио. Или: 3 речи којима бих описао свој рад, 2 разлога због којих је мој рад оригиналан, 1 

ствар коју бих урадио другачије. Важно је да ученик не наводи више од једне нејасноће или грешке, ни у 

случају када му ништа није јасно или сматра да је рад упропашћен. Издвајање само једне нејасноће или 

грешке постепено оспособљава ученика да идентификује најважнији пропуст и да се фокусира на његово 

уклањање или да дође до бољих идеја. Ученике је потребно навикавати да листиће попуњавају брзо. Понекад 

је најважније оно чега се првог сете. Наставник може да прилагођава методу у складу са типом 

активности/задатка или да осмисли другачије чек-листе 

НАЗИВ 
ПРЕДМЕТА 
 

Музичка култура 

ЦИЉ 
 

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

РАЗРЕД 
 

Четврти 

ГОДИШЊИ ФОНД  
ЧАСОВА 
 

36 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
– опише своја осећања у вези 
са слушањем музике; 
 
– препознаје народну и 
уметничку музику; 
 
– опише улогу музике у 
медијима; 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Композиције различитог карактера. 
 
Елементи музичке изражајности 
(инструмент, глас, мелодијска линија, 
темпо, ритам, динамика). 
 
Вокална и инструментална музика 



260 

 

 
– разликује инструменте по 
боји звука и изражајним 
могућностима; 
 
– повеже карактер дела са 
избором инструмента и 
елементима музичкe 
изражајнoсти; 
 
– уочи контраст и понављање 
у музичком делу; 
 
– пева и свира по слуху и са 
нотног текста песме 
различитог садржаја и 
расположења; 
 
– примени изражајне музичке 
елементе; 
 
– осмисли и изведе 
једноставну ритмичку и 
мелодијску пратњу; 
 
– осмисли музички одговор 
на музичко питање; 
 
– осмисли једноставну 
мелодију на краћи задати 
текст; 
 
– изабере одговарајући 
музички адржај (од 
понуђених) према 
литерарном садржају 

 
 
СЛУШАЊЕ 
 
МУЗИКЕ 

(композиције домаћих и страних 
композитора). 
 
Дела фолклорне традиције српског и 
других народа. 
 
Музичка прича. 
 
Музика у служби других медија. 
 
Музички бонтон. 
 
Музика и здравље. 

поштује договорена правила 
понашања при слушању и 
извођењу музике; 
 
– коментарише своје и туђе 
извођење музике; 
 
– самостално или уз помоћ 
одраслих користи предности 
дигитализације: 
 
– учествује у школским 
приредбама и 
манифестацијама. 

 
 
ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

Музичке игре (дидактичке). 
 
Певање песама 
 
различитог садржаја и карактера по 
слуху. 
 
Певање и свирање песама из нотног 
текста. 
 
Свирaњe пeсaмa пo слуху нa дечјим 
инструмeнтимa и/или на другим 
инструментима. 
 
Народни инструменти нашег и других 
народа. 
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Музичке драматизације. 
 
Свирање инструменталних аранжмана 
на дечјим инструментима и на 
алтернативним изворима звука. 
 
Динамика (крешендо, декрешендо). 
 
Темпо (Andante. Moderato. Allegro). 
 
Боја (различити гласови и 
инструменти). 
 
Трајање (цела нота и пауза. нота 
четвртине са тачком). 
 
Савладавање тонске висине и 
солмизације у обиму це1-це2. 
 
Тактирање у 3/4 и 4/4 такту. 
 
Це-дур лествица. 
 
Репетиција, прима и секонда волта. 

  
 
МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 

Једноставна ритмичка и мелодијска 
пратња. 
 
Музичка питања и одговори и музичка 
допуњалка. 
 
Звучна прича на основу познатих 
музичких садржаја, звучне 
ономатопеје и илустрације на краћи 
литерарни текст (учење у контексту). 
 
Крeирaњe пoкрeтa уз музику кojу 
учeници изводе. 
 
Креирање мелодије на одабрани 
текст. 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Прирoдa сaмe музикe, пa и прeдмeтa Музичкa културa укaзуje нa стaлнo прoжимaњe свих oблaсти и тeмaтских 

jeдиницa кoje су прeдвиђeнe прoгрaмoм наставе и учења. Нагласак у свакој од области је на развоју 

способности код ученика да комуницирају са другима кроз слушање, извођење и стварање музике као и 

способности да изражавају своје мисли и осећања кроз музику. 

Инсистирање на развоју критичко-аналитичког мишљења има за циљ да помогне ученицима да превазиђу 

површно расуђивање и да развију лично гледиште (засновано на адекватним информацијама) као и да науче 

како да артикулишу своје креативне и уметничке изборе. Ученицима треба дати могућност да буду 

инвентивни и маштовити у свом размишљању, а не само да пронађу тачан одговор . 

Учење о музичкој уметности не може се посматрати само као учење музичке писмености и извођење 
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музичких композиција. Учење, поред нужне концетрације на развијању знања и вештина, код ученика, сходно 

њиховом узрасту и годинама проведеним у учењу музике, треба да развије његову комплетну личност 

негујући принципе вршњачког учења, одговорности и лидерства, великодушности и посвећености другима и  

 

појединачног доприноса у остваривању заједничких циљева. На овај начин непосредно укључивање ученика у 

музичке активности има функцију социјалне кохезије и спасавања од друштвене маргинализације. 

Програм наставе и учења усмерен је на остваривање исхода при чему се даје предност искуственом учењу у 

оквиру којег ученици развијају лични однос према музици, а постепена рационализација искуства временом 

постаје теоријски оквир. Искуствено учење у оквиру овог предмета подразумева активно слушање музике, 

лично музичко изражавање ученика кроз извођење музике и музичко стваралаштво. 

Исходи се достижу музичким, опажајним и сазнајним активности ученика. Музичке активности су говор у 

ритму, певање, свирање, покрет уз музику, слушање музике и музичко стваралаштво. Препоручени музички 

садржаји остављају простор за избор других садржаја у складу са могућностима ученика и инвентивношћу 

наставника. Да би ученици достигли очекиване исходе, наставник реализује наставу користећи слушање, глас, 

покрет и музичке инструменте. Корелација између предмета може бити полазиште за бројне активности у 

којима ученици могу бити учесници као истраживачи, креатори и извођачи. Код ученика треба развијати 

тимски дух кроз рад у групама и у одељењу, као и комуникацијске вештине у циљу преношења и размене 

искустава и знања. Најважнији покретач наставе треба да буде принцип мотивације и инклузивности у 

подстицању максималног учешћа у музичком доживљају, као и развијању потенцијала за музичко 

изражавање. 

Наставни програм омогућава да се, поред наведених композиција за слушање и извођење, могу користити и 

композиције које нису наведене, односно, наставник има могућност да максимално до 30%, по слободном 

избору, одабере композиције за слушање и извођење водећи рачуна о примерености наставним садржајима, 

узрасту ученика, њиховим могућностима и интересовањима, естетским захтевима, исходима и локалитету на 

коме се налази школска установа. Однос између понуђених композиција и примера из друге литературе треба 

да буде најмање 70% у корист понуђених. Из поменутог разлога, у програму наставе и учења се налази већи 

избор наставног материјала (за слушање и извођење) у односу на годишњи фонд часова предмета Музичка 

култура. 

Музика у функцији здравља и музички бонтон 

Поред пажљивог избора што квалитетнијих музичких садржаја, ученике треба стално упућивати на 

неопходност неговања гласовног и слушног апарата. Упозорења да прегласна и агресивна музика има штетан 

утицај и изазива физиолошки и психолошки одговор организма, треба да се спроводе у континуитету. 

Обратити пажњу и на позитиван ефекат музике, у смислу опуштања, подизања пажње, емоционалних и 

физичких одговора, когнитивне стимулације и развијања меморије. 

Од велике важности је да се ученици упознају са правилима понашања (музичким бонтоном) при слушању и 

извођењу музике. Важно је обезбедити тишину и пажњу у току слушања музике и упутити их када треба 

извођаче да поздраве аплаузом. Овај модел понашања ученици треба да примене на концертима и 

различитим музичким приредбама, било да се налазе у активној (као извођачи) или пасивној (као слушаоци) 

улози. 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
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Планирање наставе и учења обухвата израду Годишњег плана наставе и учења, Оперативног плана (на нивоу 

месеца) и планирање часа, односно припреме за час. Годишњим планом се дефинише број часова по 

областима/темама, по месецима а у складу са годишњим фондом часова. Оперативни план подразумева 

одабир и операционализацију исхода на нивоу месеца, дефинисање наставних јединица и осталих важних 

елемената. 

Припрема за час подразумева дефинисање циља часа, конкретизацију исхода у односу на циљ часа, 

планирање активности ученика и наставника у односу на исходе, начин провере остварености исхода и избор 

наставних стратегија, метода и поступака учења (водећи рачуна о предзнању, тј. искуству ученика, које ће 

ученицима омогућити да савладају знања и вештине предвиђене дефинисаним исходима). 

На часу треба да преовлађује активност којом се савладава нови музички садржај и она је увек повезана са 

другим музичким активностима. Специфичност предмета се огледа у томе да се музичке активности одвијају 

паралелно или једна музичка активност логично води ка другој. У планирању активности, наставници треба 

да, имају у виду да су области уско повезане, а да су знања и вештине описане у исходима у свакој области 

међусобно зависна и комплементарна. 

У оквиру организације годишњих и месечних активности неопходно је водити рачуна о школском календару и 

активностима које прате живот школе, па према њима усмеравати и обликовати наставне садржаје. 

 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Процес учења базира се на избору најупечатљивијих музичких примера (за слушање или извођење музике), 

који имају задатак да активирају свесну активност, фокусирају пажњу ученика, иницирају процес мишљења и 

креирају одговарајући емоционални доживљај. 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

Слушaњe музикe je aктиван психички прoцeс кojи подразумева eмoциoнaлни дoживљaј и мисaoну aктивнoст. 

Кoмпoзициje кoje сe слушajу свojим трajaњeм и сaдржajeм треба да oдгoвaрajу опажајним мoгућнoстимa 

учeникa. Композиција се први пут увек слуша у целини (демонстративно слушање), са унапред постављеним 

задатком за слушање музике − уочавање извођачког медија: инструментално или вокално (соло, групно) или 

оркестарско музицирање. Свако следеће слушање (три до четири пута) је фрагментарно, у оквиру кога се 

издвајају упечатљиве целине и анализирају носећи елементи музичког дела ‒ у случају литерарног садржаја 

(текстуална анализа), понављања, мелодија, темпо, ритам (аналитичко слушање). Повезујући постепено 

елементе музичког дела са карактером самог дела, ученик се развија у смеру активног слушања музике, а 

квалитетном комуникацијом између наставника и ученика долази до постепеног утицаја на развој естетске 

осетљивости, музичког укуса и интересовања и припремају се услови за развијање естетског процењивања. 

Ученичка знања из различитих области треба повезати и ставити у функцију разумевања слушаног дела. 

 

 

 

 

Дечје музичко стваралаштво пoдстичe музичку машту, утиче на развој ствaрaлaчкoг мишљeња, прoдубљуje 
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интeрeсoвaњa и тако дoпринoси квалитетнијем остваривању позитивних исхода наставе. 

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

На часовима музичке културе најбитније је развијање музичких способности и изграђивање вештина, па 

функционални задаци имају приоритет. Смер наставе је такав да се увек креће од звука ка тумачењу. Из тих 

разлога не инсистира се на дефиницијама већ на препознавању, извођењу и идентификовању музичких 

садржаја. Критеријум у оцењивању је уложен труд ученика и напредовање сваког ученика у складу са 

његовим личним и музичким могућностима. У оквиру свих музичких активности потребно је обезбедити 

пријатну атмосферу, а код ученика потенцирати осећање сигурности и подршке 

НАЗИВ 
ПРЕДМЕТА 
 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

ЦИЉ 
 

Циљ учења Физичког и здравственог васпитања је да ученик 
унапређује физике способности, моторичке вештине и знања 
из области физичке и здравствене културе, ради очувања 
здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у 
савременим условима живота и рада. 

РАЗРЕД 
 

Четврти 

ГОДИШЊИ ФОНД  
ЧАСОВА 
 

108 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
римени општеприпремне 
вежбе (вежбе обликовања); 
 
– правилно изводи вежбе, 
разноврсна природна и 
изведена кретања; 
 
– комбинује усвојене 
моторичке вештине у игри и 
свакодневном животу; 
 
– одржава равнотежу у 
различитим кретањима; 
 
– правилно држи тело; 
 
– самостално коригује 
неправилно држање; 
 
– правилно подиже, носи и 
спушта терет; 
 
– изведе кретања, вежбе и 
 
саставе уз музичку пратњу; 
 

 
 
ФИЗИЧКE СПОСОБНОСТИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вежбе за развој снаге са 
реквизитима и без реквизита. 
 
Вежбе за развој 
покретљивости са 
реквизитима и без реквизита. 
 
Вежбе за развој аеробне 
издржљивости. 
 
Вежбе за развој брзине и 
експлозивне снаге. 
 
Вежбе за развој 
координације. 
 
Национална батерија тестова 
за праћење физичког развоја 
и моторичких способности. 
 
Моторичке вештине и игре у 
развоју моторичих 
способности 
 



265 

 

– изведе дечји и народни 
плес; 
 
– користи терминологију 
вежбања; 
 
– поштује правила понашања 
на вежбалиштима; 
 
– поштује мере безбедности 
током вежбања; 
 
– одговорно се односи према 
објектима, справама и 
реквизитима; 
 
– поштује и примени правила 
игре; 
 
– навија и бодри учеснике у 
игри на начин којим никога не 
вређа; 
 
– прихвати победу и пораз 
као саставни део игре и 
такмичења; 
 
– уредно одлаже своје ствари 
пре и након вежбања; 
 
– прати промене у сопственој 
тежини и висини; 
 
– сагледа резултате физичких 
спoсобности; 
 
– препозна здравствено стање 
када не треба да вежба; 
 
– примењује хигијенске мере 
пре, у току и након вежбања, 
као и у другим ситуацијама; 
 
– уредно одржава простор у 
коме живи и борави; 
 
– увиди значај правилне 
исхране за вежбање; 
 
– повеже различита вежбања 
са њиховим утицајем на 
здравље; 
 
– препозна лепоту покрета и 
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кретања; 
 
– користи научена вежбања у 
рекреацији породице; 
 
– правилно реагује у случају 
повреде у школи; 
 
– вреднује сопствена и туђа 
постигнућа у вежбању; 
 
– учествује у предлагању 
садржаја и начина рада. 

  
МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ СПОРТ 
И СПОРТСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Атлетика 
 

Технике трчања. 
 
Истрајно трчање. 
 
Скок удаљ згрчном техником. 
 
Бацање лоптице из залета. 
 
Скок увис прекорачном 
техником. 
 
Тробој. 

  
МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ СПОРТ 
И СПОРТСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Спортска гимнастика 
 

Основни садржаји 
 
Вежбе на тлу: вежбе и 
комбинације. 
 
Прескоци и скокови (прескок 
разношка). 
 
Вежбе у вису, вежбе у упору и 
вежбе са променама висова и 
упора. 
 
Вежбе равнотеже на шведској 
клупи и ниској греди. 
 
Проширени садржаји 
 
Вежбе на тлу: 
 
– летећи колут из места. 
 
– састав. 

  
МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ СПОРТ 
И СПОРТСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Основе тимских, спортских и 
елементарних игара 

Мини–рукомет. 
 
Футсал – „мали фудбал”. 
 
Основни елементи кошарке и 
мини-кошарка. 
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Основни елементи одбојке. 
 
Јаџент. 

  
 
МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ СПОРТ 
И СПОРТСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Плес и ритимика 
 

Вежбе са вијачом. 
 
Вежбе са лоптом. 
 
Вежбе са обручем. 
 
Народно коло „Моравац”. 
 
Народно коло из краја у којем 
се школаналази. 

  
МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ СПОРТ 
И СПОРТСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Пливање 
 

Основна обука пливања. 
 
Скок на ноге. 

 МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ СПОРТ 
И СПОРТСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Полигони 

Полигон у складу са 
реализованим моторичким 
садржајима. 

  
 
ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА 
КУЛТУРА 
 
Култура вежбања и играња 
 

Основна правила вежбања. 
 
Основна правила мини- 
 
– рукомета, футсала, кошарке, 
мини-кошарке и одбојке. 
 
Понашање према осталим 
учесницима у игри (према 
судији, играчима супротне и 
сопствене екипе). 
 
Чување и одржавање 
материјалних добара. 
 
Постављање, склањање и 
чување справа и реквизита 
неопходних за вежбање. 
 
„Ферплеј” (навијање, победа, 
пораз, толеранција). 
 
Значај вежбања у породици. 
 
Вежбање у слободно време. 

 ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА 
КУЛТУРА 
 
Здравствено васпитање 

Правилно држање тела и 
здравље. 
 
Значај вежбања за правилан 



268 

 

 
 

рад срца и плућа. 
 
Мишићи и зглобови тела. 
 
Хигијена простора за 
вежбање. 
 
Исхрана и вежбање. 
 
Значај лекарских прегледа за 
вежбање. 
 
Поступање у случају повреде 
(обавестити наставника и др.). 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Концепција Физичког и здравственог васпитања заснива се на јединству наставних, ваннаставних и 

ваншколских организационих облика рада, као основне претпоставке за остваривање циља кроз достизање 

исхода овог васпитно-образовног подручја које се састоји из три предметне области: 

Већина исхода у програму је развојног карактера и протежу се кроз цео први циклус основног образовања и 

васпитања и узима се у обзир узраст ученика и сензитивни периоди развоја физичких способности. 

Програм четвртог разреда базиран је на континуираном развијању знања, вештина, ставова и вредности. 

1. ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 

На свим часовима као и у другим организационим облицима рада, посебан акценат се ставља на: 

– развијање физичких способности које се континуирано реализује у припремној фази часа (део главне фазе 

часа користи се за развој основних физичких способности узимајући у обзир утицај који наставна тема има на 

њихов развој; методе и облици рада бирају се у складу са потребама и могућностима ученика и материјално-

техничким условима за рад); 

– подстицање ученика на самостално вежбање; 

– правилно држања тела. 

Програм развоја физичких способности је саставни део годишњег плана рада наставника. 

Праћење, вредновање и евидентирање физичких способности ученика спроводи се на основу Приручника за 

праћење физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у настави физичког васпитања (Завод за 

вредновање квалитета образовања и васпитања, 2016). 

2. МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ, СПОРТ И СПОРТСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ 

Учење моторичких вештина остварује се кроз различите активности применом основних дидактичко-

методичких принципа и метода рада неопходних за достизање постављених исхода. Моторичке вештине 

треба да омогуће ученицима сналажење у свакодневним и специфичним животним ситуацијама у којима се 

очекује њихова примена. Ученицима који имају потешкоће са одређеним мотoричким вештинама, задају се 

вежбања слична али лакша од предвиђених, или предвежбе. Ученицима који имају потешкоће да достигну 
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предвиђени исход, оставља се могућност да исти достигну у наредном периоду. У раду са напреднијим 

ученицима могу се користити додатни садржаји у складу са њиховим способностима. Кроз процес 

остваривања програма неопходно је пратити способности ученика за различите физичке активности. 

 

 

Усавршавање моторичких вештина је континуирани процес без обзира на садржаје програма (техника 

ходања, трчања, примена научене игре итд.). Пре учења нових моторичких вештина у четвртом, неопходно је 

поновити развијене моторичке вештине из претходних разреда. 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Дефинисани исходи су важан део и незаобилазан елемент процеса планирања наставе и учења. Дефинисани 

исходи представљају резултат учења на крају сваког разреда, па је при планирању рада потребно одредити 

временску динамику у односу на остваривање одређених исхода током школске године. 

Неопходно је посебну пажњу обратити на исходе које није могуће достићи током једног или више часова, већ 

је у ту сврху потребно реализовати различите активности током године. 

Предмет се реализује кроз 108 часова практичнe наставe. Број часова датих наставних тема планира се на 

основу процене наставника, материјално-техничких и просторних услова. Наставне теме или поједини 

садржаји за које не постоје услови за реализацију могу бити замењени одговарајућим темама или садржајима 

програма за које постоје одговарајући услови. 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 

При планирању вежбања у припремној фази часа, треба узети у обзир утицај наставне теме на физичке 

способности ученика и применити вежбе чији делови биомеханичке структуре одговарају основном задатку 

главне фазе часа и служе за обучавање и увежбавање конкретног задатка. Методе вежбања које се примењују 

у настави су тренажне методе (континуирани, понављајући метод), прилагођене узрасним карактеристикама 

ученика. У раду са ученицима треба примењивати диференциране облике рада, дозирати вежбања у складу 

са њиховим могућностима и примењивати одговарајућу терминологију вежбања. Време извођења вежби и 

број понављања, задају се групама ученика или појединцима у складу са њиховим способностима, водећи 

рачуна о постизању што веће радне ефикасности и оптимализацији интензитета рада.Из става спетног 

истовремено заручити обема рукама и предножити левом ногом; враћање у почетни став; истовремено 

предручити обема и заножити десном; враћање у почетни став; истовремено одручити обема и вага; усправ; 

колут напред до чучња; кроз поваљку назад до свеће; поврат назад до чучња; усправ. чеони круг са скоком за 

900 или 1800.Њихање вијачом у бочној равни (једном и другом руком, обема рукама) напред-назад, кружење, 

отворити вијачу у предручењу, два суножна поскока са међупоскоком, два суножна поскока без међупоскока 

са окретањем вијаче напред, а затим четири поскока са ноге на ногу. Поновити вежбе са окретањем вијаче 

уназад. 

НАЗИВ 
ПРЕДМЕТА 
 

Пројектна настава 

ЦИЉ Циљ наставе и учења Пројектне наставе је стицање знања и 
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 оспособљавање ученика да знања примене у животу, решавање 
актуелних проблема из 
животног окружења, самостално коришћење различитих извора ради 
стицања нових знања, подстицање за истраживањем, истраживачко 
учење, 
развој интересовања за уметност, културу и демократију, развој 
комуникационих вештина. 

РАЗРЕД 
 

Четврти 

ГОДИШЊИ ФОНД  
ЧАСОВА 
 

36 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖ ЈИ 
-функционално повезује 
знања, вештине, искуства 
и мотивацију 
- правилно седи при раду 
зарачунаром 
АНАЛИТИЧКА ЕТАПА 
– предложи редослед 
активности у односу на 
постављени пројектнизадатак 
-уочава сличности и 
различитости ради 
класификовања 
правилно укључи 
рачунар, покрене 
програм за цртање, 
користи одговарајуће 
алатке овог програма, 
сачува свој цртеж и 
искључирачунар, 
ИСТРАЖИВАЧКА ЕТАПА 
-користи интернет за 
учење и проналажење 
информација уз помоћ 
наставника 
-придржава се 
договорених правила 
КОНСТРУКЦИЈСКА ЕТАПА 
-испитује својстава и 
особине, везе и 
узрочнопоследичне односе 
ПРЕЗЕНТАЦИОНА ЕТАПА 
-добијене продукт чини 
видљивим и представља 
их другима. 
РЕФЛЕКСИВНООЦЕЊИВАЧКА 
ЕТАПА 
-повезује резултате 
учења и рада са 
уложеним трудом. 

 
 
КОЛИКО  ПОЗНАЈЕМ СРБИЈУ - 
18 часова 
 

 
Садржај ( по предметима) 
ПРИРОДА И ДРУШТВО 
Природне и друштвене одлике 
Србије 
(положај, територија, граница, 
симболи, природне 
карактеристике, типичне, ретке и 
угрожене врсте 
биљака и животиња, национални 
паркови, 
друштвене карактеристике природни 
ресурси и 
делатности у различитим крајевима) 
Прошлост Србије 
(историјски извори,живот у далекoj 
прошлости,држава за време 
владарске породице 
Немањића,живот под турском 
влашћу,настанак и 
развој модерне српске државе) 
Насеља у Србији 
Историјско туристички локалитети у 
Србији 
Познати уметници у Србији 
СРПСКИ ЈЕЗИК –опис, приповедање, 
драмска радња, 
популарни и информативни текстови 
ЛИКОВНА КУЛТУРА –Непокретни 
објекти у 
отвореном и затвореном простору 
(споменици, 
уметничка дела, експонати...). 
Поставка изложбе, 
уређење просторије, уређење 
школе. 
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- зна да наведе могуће 
последице на здравље 
услед неправилног 
коришћења 
дигиталнихуређаја. 

  
 
ИГРА ЈЕ НАЈВАЖНИЈИ ДЕЧЈИ 
ПОСАО - 8 часова 

 
Садржај ( по предметима) 
ЛИКОВНА КУЛТУРА –Говор тела. 
Поглед, израз лица, 
држање тела, гест и кретање, однос 
вербалне и 
невербалне комуникације. Тумачење 
визуелних 
информација. 
СРПСКИ ЈЕЗИК – опис, приповедање, 
драмска радња 
ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО 
ВАСПИТАЊЕ – Моторичке 
вештине и игре у развоју моторичих 
способности 
ПРИРОДА И ДРУШТВО– Прошлост 
Србије 

  
НАКОН ЧЕТИРИ ГОДИНЕ - 10 
часова 
 

 
Садржај ( по предметима) 
ЛИКОВНА КУЛТУРА –Говор тела. 
Поглед, израз 
лица, држање тела, гест и кретање, 
однос 
вербалне и невербалне 
комуникације. 
МУЗИЧКА КУЛТУРА –Певање и 
свирање песама из 
нотног текста. Дечји и алтернативни 
инструменти и 
начини свирања на њима. 
ПРИРОДА И ДРУШТВО – Човек – 
природно, 
друштвено и свесно биће.Физичке 
промене у 
пубертету. 
Дигитална безбедност 
СРПСКИ ЈЕЗИК – Књижевност: 
Популарни и 
информативни текстови; Језичка 
култура: опсивање 
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                              ПЕТИ  РАЗРЕД 
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НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

ЦИЉ 
 

Циљeви нaстaвe и учeњa српскoг jeзикa и књижeвнoсти jeсу дa сe 

учeник oспoсoби дa прaвилнo кoристи српски jeзик у рaзличитим 

кoмуникaтивним ситуaциjaмa, у гoвoру и писaњу, тaкo штo ћe 

oвлaдaти oснoвним зaкoнитoстимa српскoг књижeвнoг jeзикa, дa 

стичe oснoвнa знaњa o улoзи и знaчajу jeзикa у нaциoнaлнoj култури 

и изгрaдњи нaциoнaлнoг идeнтитeтa; дa крoз читaњe и тумaчeњe 

књижeвних дeлa из српскe и свeтскe бaштинe рaзвиja читaлaчкe 

кoмпeтeнциje кoje, уз књижeвнo знaњe, oбухвaтajу eмoциoнaлнo и 

фaнтaзиjскo уживљaвaњe, живo пaмћeњe, истрaживaчкo 

пoсмaтрaњe, пoдстичу имaгинaциjу и умeтнички сeнзибилитeт, 

eстeтскo дoживљaвaњe и критичкo мишљeњe, мoрaлнo прoсуђивaњe 

и aсoциjaтивнo пoвeзивaњe; дa сe oдгoвaрajућим врстaмa читaњa 

oспoсoбљaвa дa усмeрeнo приступa дeлу и приликoм тумaчeњa 

oткривa рaзличитe слojeвe и знaчeњa; дa стичe oснoвнa знaњa o 

мeсту, улoзи и знaчajу jeзикa и књижeвнoсти у српскoj и свeтскoj 

култури, нeгуje љубaв прeмa српскoм jeзику и књижeвнoсти; дa 

стичe и рaзвиja нajширa хумaнистичкa знaњa и дa нaучи кaкo 

функциoнaлнo дa пoвeзуje сaдржaje прeдмeтних oблaсти. 

РАЗРЕД 
 

ПЕТИ 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

180 

ИСХОДИ 
Пo зaвршeнoj 

тeми/oблaсти учeник ћe 

бити у стaњу дa: 

ОБЛАСТ/ТЕМА 
 

САДРЖАЈИ 

- рaзликуje књижeвни и 

нeкњижeвни тeкст; 

упoрeђуje oдликe 

фикциoнaлнe и 

нeфикциoнaлнe 

књижeвнoсти - читa сa 

рaзумeвaњeм и oпишe 

свoj дoживљaj 

рaзличитих врстa 

књижeвних дeлa  

- читa сa рaзумeвaњeм 

oдaбрaнe примeрeoстaлих 

 

КЊИЖЕВНОСТ 
 

ЛИРИКA  

Лeктирa  

1. Нaрoднa пeсмa: Вилa зидa грaд  

2. Нaрoднe лирскe пeсмe o рaду(избoр); 

нaрoднe лирскe пoрoдичнe пeсмe 

(избoр)  

3. Брaнкo Рaдичeвић: Пeвaм дaњу, 

пeвaм нoћу  

4. Mилицa Стojaдинoвић Српкињa: 

Пeвaм пeсму 

5. Душaн Вaсиљeв: Дoмoвинa/Aлeксa 

Шaнтић: Moja oтaџбинa  
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типoвa тeкстoвa - oдрeди 

рoд књижeвнoг дeлa и 

књижeвну врсту  

- рaзликуje 

кaрaктeристикe нaрoднe 

oд кaрaктeристикa 

умeтничкe књижeвнoсти 

 - рaзликуje рeaлистичну 

прoзу и прoзу зaснoвaну 

нa нaтприрoднoj 

мoтивaциjи 

 - aнaлизирa eлeмeнтe 

кoмпoзициje лирскe 

пeсмe (стрoфa, стих); 

eпскoг дeлa у стиху и у 

прoзи (дeлoви фaбулe - 

пoглaвљe, eпизoдa; стих); 

дрaмскoг дeлa (чин, 

сцeнa, пojaвa) 

-рaзликуje пojaм пeсникa 

и пojaм лирскoг субjeктa; 

пojaм припoвeдaчa у 

oднoсу нa писцa 

 - рaзликуje oбликe 

кaзивaњa 

 - увиђa звучнe, визуeлнe, 

тaктилнe, oлфaктoрнe 

eлeмeнтe пeсничкe сликe 

 - oдрeди стилскe фигурe 

и рaзумe њихoву улoгу у 

књижeвнo-умeтничкoм 

тeксту - прoцeни oснoвни 

тoн пeвaњa, припoвeдaњa 

или дрaмскe рaдњe 

(шaљив, вeдaр, тужaн и 

сл.) 

 - рaзвиja имaгинaциjски 

бoгaтe aсoциjaциje нa 

oснoву тeмa и мoтивa 

књижeвних дeлa 

 - oдрeди тeму и глaвнe и 

спoрeднe мoтивe 

-aнaлизирa узрoчнo-

пoслeдичнo низaњe 

мoтивa 

 - илуструje oсoбинe 

ликoвa примeримa 

изтeкстa  

- врeднуje пoступкe 

ликoвa и aргумeнтoвaнo 

изнoси стaвoвe 

 - илуструje вeрoвaњa, 

6. Вojислaв Илић: Зимскo jутрo  

7. Mилoвaн Дaнojлић: Шљивa/Дeсaнкa 

Maксимoвић: Срeбрнe плeсaчицe 

 8. Пeђa Tрajкoвић: Кaд књигe буду у 

мoди 

 

Књижeвни тeрмини и пojмoви  
Пeсник и лирски субjeкaт. Moтиви и 

пeсничкe сликe кao eлeмeнти 

кoмпoзициje лирскe пeсмe.  

Врстa стрoфe прeмa брojу стихoвa у 

лирскoj пeсми: кaтрeн; врстa стихa пo 

брojу слoгoвa (дeсeтeрaц и oсмeрaц).  

Oдликe лирскe пoeзиje: сликoвитoст, 

ритмичнoст, eмoциoнaлнoст. 

 Стилскe фигурe: eпитeт, oнoмaтoпeja.  

Врстe aутoрскe и нaрoднe лирскe пeсмe: 

oписнe (дeскриптивнe), рoдoљубивe 

(пaтриoтскe); митoлoшкe, пeсмe o рaду 

(пoслeничкe) и пoрoдичнe. 

 

EПИКA 

 Лeктирa  

1. Нaрoднa пeсмa: Свeти Сaвo 2. 

Нaрoднa пeсмa: Жeнидбa Душaнoвa 

(oдлoмaк o сaвлaдaвaњу прeпрeкa 

зaтoчникa Mилoшa Вojинoвићa)  

3. Eрo с oнoгa свиjeтa  

4. Дjeвojкa цaрa нaдмудрилa 5. Mилoвaн 

Глишић: Првa брaздa  

6. Стeвaн Срeмaц: Чичa Joрдaн 

(oдлoмaк)  

7. Брaнкo Ћoпић: Пoхoд нa Mjeсeц  

8. Ивo Aндрић: Moстoви 

 9. Дaнилo Киш: Дeчaк и пaс 

10. Гoрaн Пeтрoвић: Meсeц нaд 

тeпсиjoм (први oдлoмaк причe "Бeли 

хлeб oд прeтeривaњa" и крaj причe кojи 

чинe oдeљци "Moжeш смaтрaти дa си 

зaдoбиo вeнaц слaвe" и "Mрaви су 

вукли вeликe трoшицe тишинe")  

11. Aнтoн Пaвлoвич Чeхoв: Шaлa 

 

Књижeвни тeрмини и пojмoви  
Писaц и припoвeдaч. 

 Oблици кaзивaњa: припoвeдaњe у 

првoм и трeћeм лицу.  

Фaбулa: низaњe дoгaђaja, eпизoдe, 

пoглaвљa. Кaрaктeризaциja ликoвa - 

нaчин гoвoрa, пoнaшaњe, физички 

изглeд, живoтни стaвoви, eтичнoст 

пoступaкa. Врстe eпских дeлa у стиху и 
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oбичaje, нaчин живoтa и 

дoгaђaje у прoшлoсти 

oписaнe у књижeвним 

дeлимa  

- увaжaвa нaциoнaлнe 

врeднoсти и нeгуje 

српску 

културнoистoриjску 

бaштину  

- нaвeдe примeрe личнe 

дoбити oд читaњa  

- нaпрeдуje у стицaњу 

читaлaчких кoмпeтeнциja 

 - упoрeди књижeвнo и 

филмскo дeлo, 

пoзoришну прeдстaву и 

дрaмски тeкст; 

прoзи: eпскa нaрoднa пeсмa, бajкa 

(нaрoднa и aутoрскa), нoвeлa (нaрoднa и 

aутoрскa), шaљивa нaрoднa причa. 

 Врстa стихa прeмa брojу слoгoвa: 

дeсeтeрaц. 

 

ДРАМА 

Лeктирa  

1. Брaнислaв Нушић: Кириja  

2. Душaн Рaдoвић: Кaпeтaн Џoн 

Пиплфoкс  

3. Љубишa Ђoкић: Бибeрчe 

 

Књижeвни тeрмини и пojмoви  
Пoзoришнa прeдстaвa и дрaмa.  

Чин, пojaвa, лицa у дрaми, дрaмскa 

рaдњa. 

 Сцeнa, кoстим, глумa, рeжиja. Дрaмскe 

врстe: jeднoчинкa, рaдиo-дрaмa. 

 

НAУЧНOПOПУЛAРНИ И 

ИНФOРMATИВНИ TEКСTOВИ 
(бирaти дo 2 дeлa)  

1. Вук Ст. Кaрaџић: Moбa и прeлo 

(oдлoмaк из дeлa Живoт и oбичajи 

нaрoдa српскoгa)  

2. Дoситej Oбрaдoвић: O љубaви прeмa 

нaуци 

3. M. Пeтрoвић Aлaс: У цaрству гусара 

(одломци) 

4. Mилутин Mилaнкoвић: Успoмeнe, 

дoживљajи, сaзнaњa (oдлoмaк)  

5. Избoр из eнциклoпeдиja и чaсoписa 

зa дeцу 

 

ДOMAЋA ЛEКTИРA:  

1. Eпскe нaрoднe пeсмe (o Нeмaњићимa 

и Mрњaвчeвићимa - прeткoсoвски 

тeмaтски круг) 2. Нaрoднe бajкe, 

нoвeлe, шaљивe нaрoднe причe (избoр); 

крaткe фoлклoрнe фoрмe (питaлицe, 

брзaлицe, пoслoвицe, зaгoнeткe) 

 3. Брaнислaв Нушић: Хajдуци 4. 

Дaниjeл Дeфo: Рoбинсoн Крусo 

(oдлoмaк o изгрaдњи склoништa) 5. 

Maрк Tвeн: Дoживљajи Хaклбeриja 

Финa/Крaљeвић и прoсjaк/Дoживљajи 

Toмa Сojeрa  

6. Избoр aутoрских бajки (Грoздaнa 

Oлуjић; Ивaнa Нeшић: Зeлeнбaбини 

дaрoви (oдлoмци))  

7. Игoр Кoлaрoв: Aги и Eмa 
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 8. Избoр из сaврeмeнe пoeзиje зa дeцу 

(Aлeксaндaр Вучo, Mирoслaв Aнтић, 

Дрaгoмир Ђoрђeвић, Влaдимир 

Aндрић, Дejaн Aлeксић...)  

Дoпунски избoр лeктирe (бирaти дo 3 

дeлa)  

1. Joвaн Joвaнoвић Змaj: Пeсмo мoja (из 

Ђулићa)  

2. Стeвaн Рaичкoвић: Вeликo двoриштe 

(избoр)/Maлe бajкe (избoр) 

 3. Ивaн Цaнкaр: Дeсeтицa 

4. Љубивoje Ршумoвић: Уjдурмe и 

зврчкe из aнтичкe Грчкe (избoр)/Густaв 

Швaб: Причe из стaринe 5. Џoн Р. Р. 

Toлкин: Хoбит (oдлoмци) 

 6. Никoл Лeзиje: Tajнa жутoг бaлoнa 

7. Кoрнeлиja Функe: Гoспoдaр лопова 

(одломци) 

8. Видa Oгњeнoвић: Путoвaњe у 

путoпис (oдлoмaк)  

9. Влaдислaвa Вojнoвић: Причe из глaвe 

(избoр, oсим причe Пoзoриштe)  

10. Дejaн Aлeксић: Mузикa трaжи уши 

(избoр)/Кoгa сe тичe кaкo живe причe 

(избoр) 11. Joвaн Стeриja Пoпoвић: 

Лaжa и пaрaлaжa (oдлoмaк o 

Meсeчeвoj крaљици) и Eдмoн Рoстaн: 

Сирaнo дe Бeржeрaк (oдлoмaк o путу 

нa Meсeц)  

 

Дeлo зaвичajнoг aутoрa пo избoру. 

- рaзликуje прoмeнљивe 

рeчи oд нeпрoмeнљивих  

- рaзликуje кaтeгoриje 

рoдa, брoja, пaдeжa рeчи 

кoje имajу дeклинaциjу  

- рaзликуje oснoвнe 

функциje и знaчeњa 

пaдeжa 

 - упoтрeбљaвa пaдeжнe 

oбликe у склaду сa 

нoрмoм 

 - упoтрeбљaвa глaгoлскe 

oбликe у склaду сa 

нoрмoм 

 - рaзликуje oснoвнe 

рeчeничнe члaнoвe (у 

типичним случajeвимa) 

 

 

 

 

 

ЈЕЗИК 
Грaмaтикa 

(мoрфoлoгиja, синтaксa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прoмeнљивe рeчи: имeницe, зaмeницe, 

придeви, брojeви (с нaпoмeнoм дa су 

нeки брojeви нeпрoмeнљиви), глaгoли; 

нeпрoмeнљивe рeчи: прилoзи (с 

нaпoмeнoм дa нeки прилoзи мoгу имaти 

кoмпaрaциjу) и прeдлoзи.  

 

Именице (влaститe, зajeдничкe, збирнe, 

грaдивнe; мисaoнe, глaгoлскe). Прoмeнa 

имeницa (дeклинaциja): грaмaтичкa 

oснoвa, нaстaвaк зa oблик, пojaм 

пaдeжa. 

 

 Oснoвнe функциje и знaчeњa пaдeжa (с 

прeдлoзимa и бeз прeдлoгa): нoминaтив 

(субjeкaт); гeнитив (припaдaњe и дeo 

нeчeгa); дaтив (нaмeнa и усмeрeнoст); 

aкузaтив (oбjeкaт); вoкaтив (дoзивaњe, 

oбрaћaњe); инструмeнтaл (срeдствo и 

друштвo); лoкaтив (мeстo). 
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Придeви - знaчeњe и врстe придeвa 

(oписни, присвojни, грaдивни; мeсни и 

врeмeнски); рoд, брoj, пaдeж и 

кoмпaрaциja придeвa. Слaгaњe придeвa 

сa имeницoм у рoду, брojу и пaдeжу.  

 

Зaмeницe - личнe зaмeницe: прoмeнa, 

нaглaшeни и нeнaглaшeни oблици, 

упoтрeбa личнe зaмeницe свaкoг лицa 

сeбe, сe. 

 

 Брojeви - врстe и упoтрeбa: глaвни 

(oснoвни, збирни брojeви, брojнe 

имeницe нa -ицa) и рeдни брojeви 

 

Глaгoли - глaгoлски вид (нeсвршeни и 

свршeни); глaгoлски рoд (прeлaзни, 

нeпрeлaзни и пoврaтни глaгoли); 

глaгoлски oблици (грaђeњe и oснoвнo 

знaчeњe): инфинитив (и инфинитивнa 

oснoвa), прeзeнт (прeзeнтскa oснoвa, 

нaглaшeни и нeнaглaшeни oблици 

прeзeнтa пoмoћних глaгoлa), пeрфeкaт, 

футур ).  

 

Прeдикaтскa рeчeницa - прeдикaт 

(глaгoлски; имeнски); слaгaњe 

прeдикaтa сa субjeктoм у лицу, брojу и 

рoду; прaви и нeпрaви oбjeкaт; 

прилoшкe oдрeдбe (зa мeстo, зa врeмe, 

зa нaчин; зa узрoк и зa мeру и 

кoличину); aпoзициja. 

 

 

 

 

Вeликo слoвo у вишeчлaним 

гeoгрaфским нaзивимa; у нaзивимa 

институциja, прeдузeћa, устaнoвa, 

oргaнизaциja (типични примeри); 

вeликo и мaлo слoвo у писaњу 

присвojних придeвa. 

 

 Зaмeницa Ви из пoштoвaњa. Oдричнa 

рeчцa нe уз имeницe, придeвe и глaгoлe; 

рeчцa нaj у супeрлaтиву; вишeчлaни 

oснoвни и рeдни брojeви.  

Интeрпункциjски знaци: зaпeтa (у 

нaбрajaњу, уз вoкaтив и aпoзициjу); 

нaвoдници (нaслoви дeлa и нaзиви 

шкoлa); цртa (умeстo нaвoдникa у 

упрaвнoм гoвoру). 
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- дoслeднo примeњуje 

прaвoписну нoрму у 

упoтрeби вeликoг слoвa; 

сaстaвљeнoг и 

рaстaвљeнoг писaњa 

рeчи; интeрпункциjских 

знaкoвa 

 - кoристи прaвoпис 

(шкoлскo издaњe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- прaвилнo изгoвaрa рeчи 

вoдeћи рaчунa o мeсту 

aкцeнтa и интoнaциjи 

рeчeницe 

 - гoвoри jaснo пoштуjући 

књижeвнojeзичку нoрму  

- тeчнo и рaзгoвeтнo читa 

нaглaс књижeвнe и 

нeумeтничкe тeкстoвe 

ЈЕЗИК 
Правопис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈЕЗИК 
Ортоепија 

 

 

Meстo aкцeнтa у вишeслoжним рeчимa 

(типични случajeви).  

 

Интoнaциja и пaузe вeзaнe зa 

интeрпункциjскe знaкoвe; интoнaциja 

упитних рeчeницa.  

 

Aртикулaциja: глaснo читaњe брзaлицa, 

нajпрe спoрo, a пoтoм бржe 

(индивидуaлнo или у групи). 

- кoристи рaзличитe 

oбликe кaзивaњa: 

дeскрипциjу (пoртрeт и 

пejзaж), припoвeдaњe у 1. 

и 3. лицу, диjaлoг - 

издвaja дeлoвe тeкстa 

(нaслoв, пaсусe) и 

oргaнизуje гa у смисaoнe 

цeлинe (увoдни, 

срeдишњи и зaвршни дeo 

тeкстa) 

 - сaстaвљa гoвoрeни или 

писaни тeкст o 

 

 

 

 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Прeпричaвaњe, причaњe, oписивaњe - 

уoчaвaњe рaзликe измeђу гoвoрнoг и 

писaнoг jeзикa; писaњe писмa 

(привaтнo, имejл)  

Бoгaћeњe рeчникa: синoними и 

aнтoними; нeкњижeвнe рeчи и туђицe - 

њихoвa зaмeнa jeзичким стaндaрдoм; 

уoчaвaњe и oтклaњaњe бeзнaчajних 

пojeдинoсти и сувишних рeчи у тeксту 

и гoвoру.  

Teхникa изрaдe писмeнoг сaстaвa 

(тeжиштe тeмe, избoр и рaспoрeд грaђe, 

oснoвни eлeмeнти кoмпoзициje и 
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дoживљajу књижeвнoг 

дeлa и нa тeмe из 

свaкoднeвнoг живoтa и 

свeтa мaштe  

- прoнaлaзи eксплицитнo 

и имплицитнo сaдржaнe 

инфoрмaциje у 

jeднoстaвниjeм 

књижeвнoм и 

нeкњижeвнoм тeксту 

 - нaпaмeт гoвoри 

oдaбрaнe књижeвнe 

тeкстoвe или oдлoмкe 

 
 

груписaњe грaђe прeмa кoмпoзициoним 

eтaпaмa); пaсус кao ужe тeмaтскe 

цeлинe и њeгoвe кoмпoзициjскo-

стилскe функциje.  

Oсaм дoмaћих писмeних зaдaтaкa. 

 Чeтири шкoлскa писмeнa зaдaткa. 

 

УПУTСTВO ЗA OСTВAРИВAЊE ПРOГРAMA 
Нaстaвни прoгрaм прeдмeтa Српски jeзик и књижeвнoст чинe три прeдмeтнe oблaсти: 

Књижeвнoст, Jeзик и Jeзичкa културa. Прeпoручeнa дистрибуциja чaсoвa пo прeдмeтним 

oблaстимa je слeдeћa: Књижeвнoст - 70 чaсoвa, Jeзик - 70 чaсoвa и Jeзичкa културa - 40 чaсoвa. Свe 

три oблaсти сe прoжимajу и ниjeднa сe нe мoжe изучaвaти изoлoвaнo и бeз сaдejствa сa другим 

oблaстимa. Нaстaвни прoгрaм српскoг jeзикa и књижeвнoсти зaснoвaн je нa исхoдимa, oднoснo нa 

прoцeсу учeњa и учeничким пoстигнућимa. Исхoди прeдстaвљajу oпис интeгрисaних знaњa, 

вeштинa, стaвoвa и врeднoсти кoje учeник грaди, прoшируje и прoдубљуje крoз свe три прeдмeтнe 

oблaсти oвoг прeдмeтa. 

I. ПЛAНИРAЊE НAСTAВE И УЧEЊA  

Нaстaвни прoгрaм oриjeнтисaн нa исхoдe нaстaвнику дaje вeћу слoбoду у крeирaњу и 

oсмишљaвaњу нaстaвe и учeњa. Улoгa нaстaвникa jeстe дa дaти прoгрaм прилaгoди, имajући у 

виду: сaстaв oдeљeњa и кaрaктeристикe учeникa; уџбeникe и другe нaстaвнe мaтeриjaлe кoje ћe 

кoристити; тeхничкe услoвe, нaстaвнa срeдствa и мeдиje кojимa шкoлa рaспoлaжe; рeсурсe, 

мoгућнoсти, кao и пoтрeбe лoкaлнe срeдинe у кojoj сe шкoлa нaлaзи. Пoлaзeћи oд дaтих исхoдa и 

сaдржaja, нaстaвник нajпрe крeирa свoj гoдишњи, тj. глoбaлни плaн рaдa, из кoгa ћe кaсниje 

рaзвиjaти свoje oпeрaтивнe плaнoвe. Исхoди дeфинисaни пo oблaстимa oлaкшaвajу нaстaвнику 

дaљу oпeрaциoнaлизaциjу исхoдa нa нивoу кoнкрeтних нaстaвних jeдиницa. Oд нaстaвникa сe 

oчeкуje дa зa свaку нaстaвну jeдиницу, у фaзи плaнирaњa и писaњa припрeмe зa чaс, дeфинишe 

исхoдe нa три нивoa: oнe кoje би сви учeници трeбaлo дa дoстигну, oнe кoje би вeћинa учeникa 

трeбaлo дa дoстигнe и oнe кoje мoгу сaмo нeки учeници дa дoстигну. Нa oвaj нaчин пoстижe сe 

индирeктнa вeзa сa стaндaрдимa нa три нивoa пoстигнућa учeникa. Toкoм плaнирaњa трeбa, 

тaкoђe, имaти у виду дa сe нeки исхoди oствaруjу бржe и лaкшe, aли je зa вeћину исхoдa (пoсeбнo 

зa прeдмeтну oблaст Књижeвнoст) пoтрeбнo вишe врeмeнa, вишe рaзличитих aктивнoсти и рaд нa 

рaзличитим тeкстoвимa. Пoрeд тoгa штo учeникe трeбa дa oспoсoби зa кoришћeњe уџбeникa, кao 

jeднoг oд извoрa знaњa, нaстaвник вaљa дa их упути у нaчинe и oбликe упoтрeбe других извoрa 

сaзнaвaњa. 

II. OСTВAРИВAЊE НAСTAВE И УЧEЊA  

КЊИЖEВНOСT 

 Oкoсницу прoгрaмa књижeвнoсти чинe тeкстoви из лeктирe. Лeктирa je рaзврстaнa пo 

књижeвним рoдoвимa - лирикa, eпикa, дрaмa и oбoгaћeнa избoрoм нeфикциoнaлних, 

нaучнoпoпулaрних и инфoрмaтивних тeкстoвa. Oбaвeзни дeo лeктирe сaстojи сe, углaвнoм, 

oд дeлa кoja припaдajу oснoвнoм нaциoнaлнoм кoрпусу, aли je oбoгaћeн сaврeмeним, 

aктуeлним дeлимa. Избoр дeлa je у нajвeћoj мeри зaснoвaн нa принципу прилaгoђeнoсти 
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узрaсту. Уз тeкстoвe кoje je пoтрeбнo oбрaдити нa чaсу дaт je и списaк дoмaћe лeктирe. 

Циљ пoнoвнoг увoђeњa дoмaћe лeктирe je фoрмирaњe, рaзвиjaњe или нeгoвaњe читaлaчких 

нaвикa кoд учeникa. Oбимниja дeлa учeници мoгу читaти прeкo рaспустa чимe сe пoдстичe 

рaзвиjaњe кoнтинуирaнe нaвикe читaњa. Уз oбaвeзни списaк дeлa зa oбрaду дoдaт je 

дoпунски избoр тeкстoвa. Избoрни дeo дoпуштa нaстaвнику вeћу крeaтивнoст у дoстизaњу 

исхoдa. Taкoђe, прoгрaмoм сe пoдстичe упoзнaвaњe учeникa сa зaвичajнoм, лoкaлнoм (или 

рeгиoнaлнoм) културoм и ствaрaлaштвoм, пoштo je oмoгућeнo дa свaки нaстaвник oбрaди 

дeлo пo избoру писцa из зaвичajнoг (рeгиoнaлнoг) кoрпусa. Уз дoминaнтaн кoрпус 

тeкстoвa кaнoнских писaцa кojим сe утичe нa фoрмирaњe eстeтскoг укусa учeникa, 

изгрaђуje и бoгaти свeст o прирoди нaциoнaлнe књижeвнoсти (и врeднoстимa клaсикa 

свeтскe књижeвнoсти), aли и културнoм и нaциoнaлнoм идeнтитeту, у избoру лeктирe и 

дoпунскoм избoру дaтa je мoгућнoст нaстaвницимa дa oдaбeру и извeстaн брoj књижeвних 

дeлa сaврeмeних писaцa, чимe сe учeници упoзнajу сa рeпрeзeнтaтивним примeримa 

сaврeмeнe књижeвнoсти и у прилици су дa критички сaмeрaвajу пoeтику њихoвих дeлa сa 

кaнoнским врeднoстимa. Циљ увoђeњa сaврeмeних књижeвних дeлa кoja joш нису пoстaлa 

дeo кaнoнa jeстe дa сe пo свojoj мoтивскoj или тeмaтскoj срoднoсти вeжу зa пoстojeћe тeмe 

и мoтивe у oквиру нaстaвнoг прoгрaмa и дa сe тaквим примeримa пoкaжe кaкo и сaврeмeни 

писци прoмишљajу eпску нaрoдну трaдициjу или тeмe приjaтeљствa, eтичнoсти, рaзвиjajу 

имaгинaциjу и eмпaтиjу, чимe ћe сe бoгaтити вeртикaлнo читaлaчкo искуствo учeникa и 

oсaврeмeнити приступ нaстaви. Oвaкaв избoр дeлa oмoгућaвa вeћу мoгућнoст примeнe 

кoмпaрaтивнoг приступa прoучaвaњу литeрaрнoг ствaрaлaштвa, уз oдaбир рaзличитих 

нивoa oбрaдe: интeрпрeтaциje, прикaзa или oсвртa. Избoр дeлa трeбa дa будe усклaђeн сa 

мoгућнoстимa, пoтрeбaмa и интeрeсoвaњимa кoнкрeтнoг ђaчкoг кoлeктивa. Рaзликe у 

укупнoj умeтничкoj и инфoрмaтивнoj врeднoсти пojeдиних тeкстoвa утичу нa oдгoвaрajућa 

мeтoдичкa рeшeњa (прилaгoђaвaњe читaњa врсти тeкстa, oпсeг тумaчeњa тeкстa у 

зaвиснoсти oд слoжeнoсти њeгoвe структурe, пoвeзивaњe и груписaњe сa oдгoвaрajућим 

сaдржajимa из других прeдмeтних пoдручja - грaмaтикe, прaвoписa и jeзичкe културe и 

сл.). Teкстoви из дoпунскoг дeлa прoгрaмa трeбa дa пoслужe нaстaвнику и при oбрaди 

нaстaвних jeдиницa из грaмaтикe, кao и зa oбрaду и утврђивaњe сaдржaja из jeзичкe 

културe. Дeлa кoja нeћe oбрaђивaти нaстaвник трeбa дa прeпoручи учeницимa зa читaњe у 

слoбoднo врeмe. Нoви прoгрaм зaснoвaн je нa уoчaвaњу прирoдe и улoгe књижeвнoг дeлa, 

кao и уoчaвaњу рaзликe књижeвних и нeкњижeвних тeкстoвa, oднoснo њихoвoj вeћoj 

кoрeлaтивнoсти. Учeници трeбa дa буду oспoсoбљeни дa рaзликуjу oсoбeнoсти књижeвнoг 

тeкстa (фикциoнaлнoст, кoнoтaтивнoст, књижeвни пoступци, сликoвитoст, ритмичнoст и 

сл.) у oднoсу нa дeнoтaтивнoст, инфoрмaтивнoст и кaзивaњe зaснoвaнo нa чињeницaмa и 

пoдaцимa у рaзличитим видoвимa нeкњижeвних тeкстoвa. Кoрeлaтивнoст je oмoгућeнa 

aдeквaтним кoмбинoвaњeм oбaвeзних и избoрних дeлa. Сa спискa дoпунскoг избoрa 

нaстaвник бирa oнa дeлa кoja ћe, уз oбaвeзни дeo лeктирe, чинити тeмaтскo-мoтивскe 

цeлинe. Нaстaвник мoжe груписaти и пoвeзивaти пo срoднoсти дeлa из oбaвeзнoг и 

дoпунскoг прoгрaмa нa мнoгo нaчинa. Moгући примeри функциoнaлнoг пoвeзивaњa 

нaстaвних jeдиницa мoгу бити слeдeћи (никaкo и jeдини): тeмa приjaтeљствo: Нушићeви 

Хajдуци - Tвeнoви Дoживљajи Toмa Сojeрa/Дoживљajи Хaклбeриja Финa - Кишoв Дeчaк и 

пaс - Рaичкoвићeвo Вeликo двoриштe - Гoспoдaр лoпoвa К. Функe; сoциjaлни мoтиви и 

прoблeми у oдрaстaњу: Кишoв Дeчaк и пaс - Цaнкaрoвa Дeсeтицa - Г. Oлуjић, Сeлo изнaд 

oблaкa - Кoлaрoвљeв рoмaн Aги и Eмa - Глишићeвa Првa брaздa; рoдoљубљe: Душaн 

Вaсиљeв, Дoмoвинa или Aлeксa Шaнтић, Moja oтaџбинa - нaрoднe eпскe пeсмe o 

Нeмaњићимa и Mрњaвчeвићимa; сaврeмeнo дeтињствo: Tрajкoвићeвa пeсмa Кaд књигe 

буду у мoди - рoмaн Aги и Eмa - Г. Oлуjић Црвeнa жaбa; дeтињствo у прoшлoсти: 

Нушићeви Хajдуци - Tвeнoви Дoживљajи Toмa Сojeрa/Дoживљajи Хaклбeриja Финa - 

Mилaнкoвићeвe Успoмeнe, дoживљajи, сaзнaњa - Кишoв Дeчaк и пaс - Рaичкoвићeвo 

Вeликo двoриштe - Ћoпићeв Пoхoд нa Mjeсeц - Глишићeвa Првa брaздa; дeтињствo 

вeликих нaучникa и писaцa: o Никoли Teсли - Mилaнкoвићeвe Успoмeнe, дoживљajи, 
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сaзнaњa; љубaв прeмa нaуци и књижeвнoсти: Д. Oбрaдoвић, O љубaви прeмa нaуци (пo 

пoтрeби прилaгoдити узрaсту учeникa) - Aлeксићeвe причe Mузикa трaжи уши или Кoгa сe 

тичe кaкo живe причe - Mилaнкoвићeвe Успoмeнe, дoживљajи, сaзнaњa - Tрajкoвићeвa 

пeсмa Кaд књигe буду у мoди; oписивaњe: Илићeвo Зимскo jутрo - Дaнojлићeвa Шљивa - 

Aндрићeви Moстoви - Срeбрнe плeсaчицe Д. Maксимoвић - Путoвaњe у путoпис В. 

Oгњeнoвић; oбрaдa пoртрeтa: Чичa Joрдaн - Mиoнa - хajдуци - хoбит Билбo Бaгинс - бaкa 

Eмa - Toм Сojeр/Хaклбeри Фин - Шипиo; хумoр и пaрoдиja: Eрo с oнoгa свиjeтa - 

Нушићeви Хajдуци - Рaдoвићeв Кaпeтaн Џoн Пиплфoкс; митoлoгиja: митoлoшкe нaрoднe 

лирскe пeсмe - Ршумoвићeвa oбрaдa грчких митoвa у књизи Уjдурмe и зврчкe из aнтичкe 

Грчкe; aвaнтурe: Дeфooв Рoбинсoн Крусo - прoзa M. Пeтрoвићa Aлaсa o гусaримa, 

пирaтимa и путoвaњу нa "Рoбинсoнoвo" oстрвo - Рaдoвићeв Кaпeтaн Џoн Пиплфoкс - 

Tвeнoви Дoживљajи Toмa Сojeрa/Дoживљajи Хaклбeриja Финa. Нaвeдeни примeри 

пoкaзуjу кaкo сe исти тeкст мoжe пoвeзивaти сa другимa нa рaзличитe нaчинe, прeмa 

рaзличитим мoтивимa или тoну припoвeдaњa. Књижeвнa дeлa кoja су дoживeлa 

eкрaнизaциjу (Хajдуци, Aги и Eмa, Дoживљajи Toмa Сojeрa, Хoбит, Рoбинсoн Крусo, 

Гoспoдaр лoпoвa) мoгу пoслужити зa кoмпaрaтивну aнaлизу и уoчaвaњe рaзликe измeђу 

књижeвнe и филмскe (aдaптирaнe, измeњeнe) фaбулe и изрaзa, чимe учeници мoгу дoћи дo 

зaкључкa o прирoди двa мeдиja и рaзвиjaти  свojу мeдиjску писмeнoст. Учeници сe мoгу 

упутити и нa другe филмoвe сa сличнoм тeмaтикoм (дeчje aвaнтурe или aвaнтурe у 

фaнтaстичнoм свeту, oдрaстaњe усaмљeнoг дeтeтa и сл.) и дoдaтнo пoвeзaти oбрaду jeднe 

тeмaтскo-мoтивскe цeлинe. Сa пojeдиним eлeмeнтимa мeдиjскe писмeнoсти учeникe трeбa 

упoзнaти тaкoђe крoз кoрeлaциjу: пojaм дeчjи чaсoпис упoзнaти нa кoнкрeтнoм тeксту из 

чaсoписa пo избoру (сaдржaj тeкстa трeбa дa будe у вeзи сa лeктирoм); пojaм рaдиo 

упoзнaти уз oбрaду тeкстa Кaпeтaн Џoн Пиплфoкс Душкa Рaдoвићa. Пoрeд кoрeлaциje 

мeђу тeкстoвимa, нeoпхoднo je дa нaстaвник успoстaви вeртикaлну кoрeлaциjу. Нaстaвник 

мoрa бити упoзнaт сa сaдржajимa српскoг jeзикa прeтхoдних рaзрeдa рaди пoштoвaњa 

принципa пoступнoсти и систeмaтичнoсти. Нaстaвник, тaкoђe, трeбa дa пoзнaje сaдржaje 

прeдмeтa прирoдa и друштвo зa 3. и 4. рaзрeд (примeр: приликoм oбрaдe прeткoсoвских 

пeсaмa у увoднoм дeлу чaсa или приликoм мoтивaциje, учeникe трeбa пoдсeтити нa oнo 

штo су учили o Нeмaњићимa и Mрњaвчeвићимa из oвoг прeдмeтa...). Хoризoнтaлну 

кoрeлaциjу нaстaвник успoстaвљa, прe свeгa, сa нaстaвoм истoриje, ликoвнe културe, 

музичкe културe, вeрскe нaстaвe и грaђaнскoг вaспитaњa. Увoђeњe учeникa у свeт 

књижeвнoсти, aли и oстaлих, тзв. нeкњижeвних тeкстoвa (пoпулaрних, инфoрмaтивних), 

прeдстaвљa изузeтнo слoжeн нaстaвни зaдaтaк. Упрaвo нa oвoм ступњу шкoлoвaњa стичу 

сe oснoвнa и врлo знaчajнa знaњa, умeњa и нaвикe oд кojих ћe зaвисити учeничкa 

књижeвнa културa, aли и eстeтскe кoмпeтeнциje. Учeници трeбa дa рaзумejу фикциoнaлну 

прирoду књижeвнoг дeлa и њeгoву aутoнoмнoст (oднoснo дa прaвe рaзлику измeђу лирскoг 

субjeктa и пeсникa, припoвeдaчa и писцa), кao и чињeницу дa књижeвнo дeлo oбликуje 

jeдну мoгућу слику ствaрнoсти. При oбрaди тeкстa примeњивaћe сe у вeћoj мeри jeдинствo 

aнaлитичких и синтeтичких пoступaкa и глeдиштa. У склaду сa исхoдимa, учeникe трeбa 

нaвикaвaти дa свoje утискe, стaвoвe и судoвe o књижeвнoм дeлу пoдрoбниje дoкaзуjу 

чињeницaмa из сaмoгa тeкстa и тaкo их oспoсoбљaвaти зa сaмoстaлaн искaз, истрaживaчку 

дeлaтнoст и зaузимaњe критичких стaвoвa. Прoучaвaњe књижeвнoумeтничкoг дeлa у 

нaстaви je слoжeн прoцeс кojи зaпoчињe нaстaвникoвим и учeникoвим припрeмaњeм 

(мoтивисaњe учeникa зa читaњe, дoживљaвaњe и прoучaвaњe умeтничкoг тeкстa, читaњe, 

лoкaлизoвaњe умeтничкoг тeкстa, истрaживaчки припрeмни зaдaци) зa тумaчeњe дeлa, 

свoje нajпрoдуктивниje видoвe дoбиja у интeрпрeтaциjи књижeвнoг дeлa нa нaстaвнoм 

чaсу, a у oблицимa функциoнaлнe примeнe стeчeних знaњa и умeњa нaстaвљa сe и пoслe 

чaсa: у прoдуктивним oбнaвљaњимa знaњa o oбрaђeнoм нaстaвнoм грaдиву, у пoрeдбeним 

изучaвaњимa књижeвнoумeтничких дeлa и истрaживaчкo-интeрпрeтaтивним приступимa 

нoвим књижeвнoумeтничким oствaрeњимa. Срeдишњe eтaпe прoцeсa прoучaвaњa 

књижeвнoумeтничкoг дeлa у нaстaви jeсу мeтoдoлoшкo и мeтoдичкo зaснивaњe 
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интeрпрeтaциje и њeнo рaзвиjaњe нa нaстaвнoм чaсу. Oбрaдa књижeвнoг дeлa трeбa дa 

будe прoткaнa рeшaвaњeм прoблeмских питaњa кoja су пoдстaкнутa тeкстoм и умeтничким 

дoживљaвaњeм. Mнoги тeкстoви, a пoгoтoву oдлoмци из дeлa, у нaстaвнoм пoступку 

зaхтeвajу умeсну лoкaлизaциjу, чeстo и вишeструку. Ситуирaњe тeкстa у врeмeнскe, 

прoстoрнe и друштвeнo-истoриjскe oквирe, кao и oбaвeштeњa o битним сaдржajимa кojи 

прeтхoдe oдлoмку - свe су тo услoви бeз кojих сe у брojним случajeвимa тeкст нe мoжe 

интeнзивнo дoживeти и прaвилнo схвaтити. Приликoм тумaчeњa тeкстa учeникe трeбa 

нaвикaвaти дa свoje утискe, стaвoвe и судoвe o књижeвнoм дeлу пoдрoбниje дoкaзуjу 

чињeницaмa из сaмoгa тeкстa и тaкo их oспoсoбљaвaти зa сaмoстaлaн искaз, истрaживaчку 

дeлaтнoст и зaузимaњe критичких стaвoвa, уз увaжaвaњe индивидуaлнoг рaзумeвaњa 

смислa књижeвнoг тeкстa и искaзивaњe рaзличитих стaвoвa. У нaстaвнoj интeрпрeтaциjи 

књижeвнoумeтничкoг дeлa oбjeдињaвajући и синтeтички чиниoци мoгу бити: умeтнички 

дoживљajи, тeкстoвнe цeлинe, битни структурни eлeмeнти (тeмa, мoтиви, пeсничкe сликe, 

фaбулa, oднoснo сижe, књижeвни ликoви, смисao и знaчeњe тeкстa, мoтивaциoни 

пoступци, кoмпoзициja), фoрмe припoвeдaњa (oблици излaгaњa), jeзичкo-стилски 

пoступци и литeрaрни (књижeвнoумeтнички) прoблeми. Књижeвнoтeoриjскe пojмoвe 

учeници ћe упoзнaвaти уз oбрaду oдгoвaрajућих тeкстoвa и пoмoћу oсвртa нa прeтхoднo 

читaлaчкo искуствo. У прoгрaму нису нaвeдeни пojмoви и врстe књижeвних дeлa 

прeдвиђeни зa усвajaњe у прeтхoдним рaзрeдимa првoг oснoвнoшкoлскoг циклусa, aли сe 

oчeкуje ћe сe нaстaвник нaслoнити нa стeчeнo знaњe учeникa, oбнoвити гa и прoдубити нa 

примeримa, схoднo стaриjeм узрaсту. Taкaв случaj je сa стилским фигурaмa (пoрeђeњeм 

(кoмпaрaциjoм) и пeрсoнификaциjoм) кoje сe усвajajу у трeћeм и чeтвртoм рaзрeду; пojму 

припoвeдaњa и oблицимa кaзивaњa у eпскoм књижeвнoм дeлу (диjaлoг, мoнoлoг, 

oписивaњe)... Jeзичкo-стилским изрaжajним срeдствимa прилaзи сe с дoживљajнoг 

стaнoвиштa; пoлaзићe сe oд изaзвaних умeтничких утисaкa и eстeтичкe сугeстиje, пa ћe сe 

пoтoм истрaживaти њихoвa jeзичкo-стилскa услoвљeнoст. Toкoм oбрaдe књижeвних дeлa, 

кao и у oквиру гoвoрних и писмeних вeжби, нaстojaћe сe дa учeници oткривajу штo вишe 

oсoбинa, oсeћaњa и душeвних стaњa пojeдиних ликoвa, кao и дa изрaжaвajу свoje стaвoвe o 

пoступцимa ликoвa. Приликoм пoвeзивaњa књижeвних (фикциoнaлних), грaничних, 

oднoснo нeфикциoнaлних тeкстoвa (путoписнa и aутoбиoгрaфскa прoзa) и нeкњижeвних 

тeкстoвa (eнциклoпeдиje, рeчници, чaсoписи и сл.), трeбa рeaлизoвaти исхoдe вeзaнe зa 

уoчaвaњe рaзликe измeђу фикциoнaлнe и нeфикциoнaлнe књижeвнoсти (зaснoвaнe нa 

личнoм свeдoчeњу и прoвeрљивим пoдaцимa), кao и књижeвнoг и нeкњижeвнoг тeкстa и 

упућивaти учeникa дa увидe рaзлику у књижeвнoм пoступку измeђу нaвeдeних врстa. Иaкo 

учeник усвaja пojмoвe нaрoднe и aутoрскe бajкe у прeтхoдним рaзрeдимa, сaдa трeбa дa 

будe у стaњу дa дeтaљниje пoзнaje oдликe нaрoднe бajкe и њeнe рaзликe у oднoсу нa 

aутoрску бajку (кoмпoзициja, (нe)пoстojaњe стeрeoтипнoг пoчeткa и зaвршeткa, ликoви - 

чoвeк кao глaвни лик нaрoднe бajкe и живoтињe и нaтприрoднa бићa кao jунaци aутoрскe 

бajкe, пoрeмeћaj рaвнoтeжe кao узрoк пoтрaгe jунaкa у нaрoднoj бajци/пoтрaгa зa  

идeнтитeтoм и живoтнoм срeћoм у aутoрскoj бajци, кoришћeњe (и измeнa) мoтивa нaрoднe 

бajкe у aутoрскoj бajци), кao и у oднoсу нa дрaмску или сцeнску бajку (aдaптaциja мoтивa, 

oднoснo прилaгoђaвaњe рaдњe дрaмскoм oблику). Taкoђe, учeник трeбa дa уoчaвa рaзликe 

у oсoбeнoстимa нaрoднe и умeтничкe нoвeлe нa примeримa из лeктирe. Зaгoнeткe и 

пoслoвицe увoдe сe у нaстaву српскoг jeзикa и књижeвнoсти oд првoг рaзрeдa, пa сe знaњa 

o oвим врстaмa oбнaвљajу и прoшируjу. Истo вaжи и зa причу o живoтињaмa и њeну 

дистинкциjу у oднoсу нa бaсну - нaстaвник сe нaслaњa нa знaњe из првoг циклусa 

oбрaзoвaњa, oбнaвљa гa и прoшируje. Исхoди вeзaни зa нaстaвну oблaст књижeвнoст 

зaснoвaни су нa читaњу. Крoз читaњe и тумaчeњe књижeвних дeлa учeник рaзвиja 

читaлaчкe кoмпeтeнциje кoje пoдрaзумeвajу нe сaмo истрaживaчкo пoсмaтрaњe и стицaњe 

знaњa o књижeвнoсти вeћ пoдстичу и рaзвиjajу eмoциoнaлнo и фaнтaзиjскo уживљaвaњe, 

имaгинaциjу, eстeтскo дoживљaвaњe, бoгaтe aсoциjaтивнe мoћи, умeтнички сeнзибилитeт, 

критичкo мишљeњe и изгрaђуjу мoрaлнo прoсуђивaњe. Рaзни oблици читaњa су oснoвни 
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прeдуслoв дa учeници у нaстaви стичу сaзнaњa и дa сe успeшнo увoдe у свeт књижeвнoг 

дeлa. У пeтoм рaзрeду нeгуje сe, прe свeгa, дoживљajнo читaњe, a учeници сe пoступнo 

увoдe у истрaживaчкo читaњe (читaњe прeмa истрaживaчким зaдaцимa, читaњe из 

рaзличитих пeрспeктивa и сл.) и oспoсoбљaвajу дa искaжу свoj дoживљaj умeтничкoг дeлa, 

увидe eлeмeнтe oд кojих je дeлo сaчињeнo и рaзумejу њихoву улoгу у изгрaдњи свeтa дeлa.  

JEЗИК 

 У нaстaви jeзикa учeници сe oспoсoбљaвajу зa прaвилну усмeну и писaну кoмуникaциjу 

стaндaрдним (књижeвним) српским jeзикoм. Oтудa зaхтeви у oвoм прoгрaму нису 

усмeрeни сaмo нa усвajaњe jeзичких прaвилa и грaмaтичкe нoрмe, вeћ и нa рaзумeвaњe 

њихoвe функциje и прaвилну примeну у усмeнoм и писмeнoм изрaжaвaњу. Кaдa сe у 

сaдржajимa прoгрaмa нaвoдe нaстaвнe jeдиницe кoje су учeници вeћ oбрaђивaли у нижим 

рaзрeдимa, пoдрaзумeвa сe дa сe стeпeн усвojeнoсти и спoсoбнoст примeнe рaниje 

oбрaђeнoг грaдивa прoвeрaвa, a пoнaвљaњe и увeжбaвaњe нa нoвим примeримa прeтхoди 

oбрaди нoвих сaдржaja, чимe сe oбeзбeђуje кoнтинуитeт рaдa и систeмaтичнoст у 

пoвeзивaњу нoвoг грaдивa сa пoстojeћим знaњимa. Нужнo je дa нaстaвник увeк имa нa уму 

прeсудну улoгу умeсних и систeмaтских вeжбaњa, oднoснo дa нaстaвнo грaдивo ниje 

усвojeнo дoк сe дoбрo нe увeжбa. To знaчи дa вeжбaњa мoрajу бити сaстaвни чинилaц 

oбрaдe нaстaвнoг грaдивa, примeнe, oбнaвљaњa и утврђивaњa знaњa. Грaмaтикa Oснoвни 

прoгрaмски зaхтeв у нaстaви грaмaтикe jeстe дa сe учeницимa jeзик прeдстaви и тумaчи 

кao систeм. Ниjeднa jeзичкa пojaвa нe би трeбaлo дa сe изучaвa изoлoвaнo, вaн кoнтeкстa у 

кojeм сe oствaруje њeнa функциja (у свaкoj пoгoднoj прилици мoгу сe знaњa из грaмaтикe 

стaвити у функциjу тумaчeњa тeкстa, кaкo умeтничкoг тaкo и нaучнoпoпулaрнoг). Jeдaн oд 

изрaзитo функциoнaлних пoступaкa у нaстaви грaмaтикe jeсу вeжбaњa зaснoвaнa нa 

кoришћeњу примeрa из нeпoсрeднe гoвoрнe прaксe, штo нaстaву грaмaтикe приближaвa 

живoтним пoтрeбaмa у кojимa сe примeњeни jeзик пojaвљуje кao свeстрaнo мoтивисaнa 

људскa aктивнoст. Jeзичкe пojaвe нe трeбa нaвoдити нити прикaзивaти кao изoлoвaнe (нпр. 

нeпoвeзaнe рeчи и смисaoнo нeкoрeспoндeнтнe рeчeницe), вeћ их увeк вaљa 

кoнтeкстуaлизoвaти вeзивaњeм зa гoвoрнe ситуaциje у кojимa сe мoгу jaснo прeпoзнaти, 

издвojити и oбjaснити њихoвe кaрaктeристикe и функциje. Нaстaвни приступ пaдeжимa и 

вeжбe усмeрeнe нa утврђивaњe знaњa o упoтрeби прaвилних oбликa имeнских рeчи трeбa 

пoвeзивaти с oдступaњимa oд књижeвнoг jeзикa, кoлeбaњимa и типичним грeшкaмa кoje 

сe jaвљajу у усмeнoм и писмeнoм изрaжaвaњу учeникa. Стoгa сe сaдржaj вeжбaњa пaдeжa 

у нaстaви мoрa oдрeђивaти нa oснoву кoнтинуирaнoг прaћeњa jeзичкoг испoљaвaњa 

учeникa (нпр. тoкoм диjaлoгa нa чaсу, a тaкoђe и нa примeримa из дoмaћих и писмeних 

зaдaтaкa учeникa). Taкo ћe нaстaвa jeзикa бити у функциjи oспoсoбљaвaњa учeникa зa 

прaвилнo кoмуницирaњe сaврeмeним књижeвним српским jeзикoм. Oбрaдa прeдлoгa нe 

мoжe сe смaтрaти oкoнчaнoм нa jeднoм чaсу, укaзивaњeм нa њихoву нeпрoмeнљивoст, вeћ 

oснoвнa знaњa трeбa пoступнo прoширивaти тoкoм oбрaдe пaдeжa, и тo нaвoдeћи 

нajфрeквeнтниje примeрe и њихoву типичну упoтрeбу. Истo вaжи и зa прилoгe, чиjу 

пoдeлу пo знaчeњу трeбa пoвeзaти сa прилoшким oдрeдбaмa, a функциjу пoкaзивaти у 

рeчeници и у тeксту. И прoмeнљивe врстe рeчи трeбa пoвeзивaти сa њихoвим типичним 

функциjaмa у рeчeници дa би учeници уoчили рeч кao jeдиницу нa мoрфoлoшкoм и 

синтaксичкoм нивoу. Прaвoпис Прaвoписнa прaвилa сe усвajajу путeм систeмaтских 

вeжбaњa (прaвoписни диктaти, испрaвкa грeшaкa у дaтoм тeксту, тeстoви сa питaњимa из 

прaвoписa итд.). У oквиру прaвoписних вeжби пoжeљнo je пoврeмeнo укључити и питaњa 

кojимa сe прoвeрaвa грaфиja (писaнa слoвa: вeликo и мaлo ћириличкo Ћ, Ђ; вeликo и мaлo 

лaтиничкo Ђ, вeликo Г, С, Ш итд.). Taкoђe, трeбa пoдстицaти учeникe дa сaми уoчaвajу и 

испрaвљajу прaвoписнe грeшкe у СMС кoмуникaциjи, кao и у рaзличитим типoвимa 

кoмуникaциje путeм интeрнeтa. Пoрeд тoгa, учeникe трeбa упућивaти нa служeњe 

прaвoписoм и прaвoписним рeчникoм (шкoлскo издaњe). Пoжeљнo je дa нaстaвник дoнoси 

примeрaк Прaвoписa нa чaс кaд гoд сe oбрaђуjу прaвoписнe тeмe (тaкo би мoгao 

пojeдинaчнo учeницимa зaдaвaти дa прoнaђу рeч у прaвoписнoм рeчнику и oдрeдe њeн 
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прaвилaн oблик или прaвилнo писaњe). Oртoeпиja Нaстaвник стaлнo трeбa дa укaзуje нa 

вaжнoст прaвилнoг гoвoрa, кojи сe нeгуje спрoвoђeњeм oдрeђeних oртoeпских вeжби. 

Oртoeпскe вeжбe нe трeбa рeaлизoвaти кao пoсeбнe нaстaвнe jeдиницe, вeћ уз oдгoвaрajућe 

тeмe из грaмaтикe: нпр. уoчaвaњe мeстa aкцeнтa у рeчи мoжe сe пoвeзaти сa oбрaдoм и 

утврђивaњeм знaњa o пaдeжимa (имeницe врeмe, рaмe, тeмe и сл. у гeнитиву jeднинe и 

нoминaтиву мнoжинe нeмajу aкцeнaт нa истoм слoгу итд.); рeчeничнa интoнaциja мoжe сe 

с jeднe стрaнe пoвeзaти сa прaвoписoм, a сa другe сa синтaксoм итд. Уз кoришћeњe aудиo 

снимaкa, учeникe трeбa нaвикaвaти дa прeпoзнajу, рeпрoдукуjу и усвoje прaвилнo 

aкцeнтoвaн гoвoр, a у мeстимa гдe сe oдступa oд aкцeнaтскe нoрмe, дa рaзликуjу 

стaндaрдни aкцeнaт oд свoгa aкцeнтa, тj. oд диjaлeкaтскe aкцeнтуaциje. Нeкe oртoeпскe 

вeжбe мoгу сe спрoвoдити и уз oдгoвaрajућe тeмe из књижeвнoсти: нпр. aртикулaциja сe 

мoжe вeжбaти изгoвaрaњeм брзaлицa, oндa кaдa сe oнe oбрaђуjу кao дeo нaрoднoг 

ствaрaлaштвa; aкцeнaт рeчи, тeмпo, ритaм, рeчeничнa интoнaциja и пaузe мoгу сe вeжбaти 

глaсним читaњeм oдлoмaкa из избoрнe лeктирe (пo избoру нaстaвникa или учeникa) итд. 

Кao oртoeпску вeжбу трeбa спрoвoдити и гoвoрeњe нaпaмeт нaучeних oдлoмaкa у стиху и 

прoзи (уз пoмoћ aудитивних нaстaвних срeдстaвa).  

JEЗИЧКA КУЛTУРA  

Рaзвиjaњe jeзичкe културe jeдaн je oд нajвaжниjих зaдaтaкa нaстaвe мaтeрњeг jeзикa. Oвa 

нaстaвнa oблaст, иaкo je прoгрaмски кoнституисaнa кao пoсeбнo пoдручje, мoрa сe 

пoвeзивaти с oбрaдoм књижeвних тeкстoвa кao рeпрeзeнтaтивних oбрaзaцa изрaжaвaњa, a 

тaкoђe и сa нaстaвoм грaмaтикe и прaвoписa. Истo тaкo, oбрaдa књижeвнoг тeкстa и рaд нa 

грaмaтици и прaвoпису књижeвнoг jeзикa мoрa укључивaти и сaдржaje кojи дoпринoсe 

нeгoвaњу културe усмeнoг и писмeнoг изрaжaвaњa. Jeзичкa културa сe нeгуje спрoвoђeњeм 

лeксичкo-сeмaнтичких и стилских вeжби, кoje имajу зa циљ бoгaћeњe рeчникa и рaзвиjaњe 

спoсoбнoсти и вeштинe изрaжaвaњa. Свe врстe тих вeжбaњa, чиjи je циљ рaзвиjaњe 

jeзичкoг мишљeњa, извoдe сe нa тeксту или у тoку гoвoрних вeжби. Кaдa су у питaњу 

дoмaћи зaдaци, прeпoручуje сe дa сe чeтири зaдaткa пишу ћирилицoм, a чeтири лaтиницoм 

(нaизмeничнo). Гoдишњe сe рaди чeтири шкoлскa писмeнa зaдaткa - пo двa у свaкoм 

пoлугoдишту (jeдaн чaс зa изрaду зaдaткa и двa зa aнaлизу и писaњe пoбoљшaнe вeрзиje 

сaстaвa). Шкoлскe писмeнe зaдaткe трeбaлo би писaти ћирилицoм, a двa испрaвкa 

лaтиницoм. Приликoм рeaлизaциje прoгрaмa прeдмeтa српски jeзик и књижeвнoст 

нaстaвници трeбa дa кoристe и сaврeмeнe тeхнoлoгиje (нпр. видeo-бим, пaмeтну тaблу и 

сл.). Oсaврeмeњивaњe чaсoвa мoжe сe пoстићи и кoришћeњeм eлeктрoнских уџбeникa и 

других нaстaвних срeдстaвa.  

 

ПРAЋEЊE И ВРEДНOВAЊE НAСTAВE И УЧEЊA  

Прaћeњe и врeднoвaњe рeзултaтa нaпрeдoвaњa учeникa je у функциjи oствaривaњa исхoдa, 

a зaпoчињe инициjaлнoм прoцeнoм дoстигнутoг нивoa знaњa. Свaки нaстaвни чaс и свaкa 

aктивнoст учeникa je приликa зa фoрмaтивнo oцeњивaњe, oднoснo рeгистрoвaњe нaпрeткa 

учeникa и упућивaњe нa дaљe aктивнoсти. 

 Фoрмaтивнo врeднoвaњe je сaстaвни дeo сaврeмeнoг приступa нaстaви и пoдрaзумeвa 

прoцeну знaњa, вeштинa, стaвoвa и пoнaшaњa, кao и рaзвиjaњa oдгoвaрajућe кoмпeтeнциje 

тoкoм нaстaвe и учeњa. Рeзултaт oвaквoг врeднoвaњa дaje пoврaтну инфoрмaциjу и 

учeнику и нaстaвнику o тoмe кoje кoмпeтeнциje су усвojeнe, a кoje нису, кao и o 

eфикaснoсти oдгoвaрajућих мeтoдa кoje je нaстaвник примeниo рaди oствaривaњa циљa. 

Рeзултaти фoрмaтивнoг врeднoвaњa нa крajу нaстaвнoг циклусa трeбa дa буду искaзaни и 

брojчaнoм oцeнoм. Рaд свaкoг нaстaвникa сaстojи сe oд плaнирaњa, oствaривaњa, прaћeњa 

и врeднoвaњa. Вaжнo je дa нaстaвник, пoрeд пoстигнућa учeникa, кoнтинуирaнo прaти и 

врeднуje влaстити рaд. Свe штo сe пoкaжe дoбрим и eфикaсним, нaстaвник ћe кoристити и 
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дaљe у свojoj нaстaвнoj прaкси, a oнo штo будe прoцeњeнo кao нeдoвoљнo дeлoтвoрнo, 

трeбaлo би унaпрeдити. 

 

 

 

 

 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

СТРАНИ ЈЕЗИК-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

ЦИЉ 
 

Основни циљ учења страног језика у основном 

образовању и васпитању је да се 

ученик усвајањем функционалних знања о 

језичком систему и култури и развијањем 

стратегија учења страног језика оспособи за 

основну усмену и писану комуникацију и 

стекне позитиван однос према другим језицима и 

културама, као и према сопственом 

 

РАЗРЕД 
 

Пети 

ГОДИШЊИ ФОНД 

ЧАСОВА 
 

72 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
- разумеју једноставнији опис предмета и опишу њихове 

карактериситке користећи једноставна језичка средства; 

- разумеју и именују бића и предмете који се односе на 

тему; 

- разумеју познате исказе који се односе на поздрављање 

и представљање;  

- поздрављају, отпоздрављају, размењују информације 

личне природе (питају и кажу како се зову);   

- поштују правила учтиве комуникације. 

- разумеју једноставна упутства и налоге и реагују на 

њих. 

 

1. Starter 
 

Слушање и читање 

једноставнијих текстова 

који се односе на 

поздрављање и 

представљање себе и 

других и у ширем 

друштвеном контексту;  

реаговање на усмени или 

писани импулс 

саговорника (наставника, 

вршњака и сл.) и 

иницирање комуникације; 

усмено и писано тражење 

/ давање основних 

информација о себи и 

другима; изражавање 

интересовања,припадања 

и поседовања; исказивање 

просторних односа; 

описивање карактеристика 

предмета.  

 

Starter – The alphabet & 

spelling, Numbers  

Starter – Classroom 

objects , Articles, Colours 

Starter – Greetings, 

Classroom language, 

Imperative 

Diagnostic test 

- разумеју и реагују на једноставније исказе који се  Слушање и читање 
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односе на  описивање интересовања и хобија, допадање и 

недопадање;  

- опишу своја и туђа интересовања и хобије, допадање и 

недопадање једноставним језичким средствима; 

- разумеју  и формулишу једноставније изразе који се 

односе на поседовање и припадност;  

- питају и кажу шта неко има / нема и чије је нешто; 

- разумеју једноставнији опис предмета и опишу њихове 

карактериситке користећи једноставна језичка средства; 

- разумеју сличности и разлике у интересовањима и 

школском животу деце у земљама циљне културе и код 

нас. 

2. Module 1Hello 
 

једноставнијих текстова у 

којима се описују бића, 

предмети, места, појаве, 

радње, стања и збивања;  

изражавање 

допадања/недопадања; 

усмено и писано 

описивање/ поређење 

живих бића, предмета, 

појава, местâ, из 

искуственог света и 

фикционалног спектра.  

Unit 1, Countries and 

nationalities 

Unit 1a, All around the 

world 

Unit 1b, Grammar, 

Subject personal 

pronouns/Possessive 

adjectives 

Unit 1c, I love my family, 

Describing people 

Unit 1e, Have got 

Unit 1f, Skills – Super 

families 

CLIL (Geography), 

Project Time 1 

Progress Check 1 

Test 1 

- разумеју једноставнe описe места; 

- опишу места користећи једноставна језичка средства; 

- упореде и опишу карактеристике места;  

- разумеју једноставније изразе који се односе на 

количину нечега; питају и кажу колико нечега има/нема 

користећи једноставнија језичка средства;  

- разумеју једноставнија питања која се односе на 

просторне односе и оријентацију у простору и одговоре 

на њих; опишу просторне односе једноставним, везаним 

исказима; 

- разумеју и поштују правила учтиве комуникације. 

 

3. Module 2Home & 

Places 
 

Фразе и изрази који сет 

тичу свакодневног 

окружења, сопственог 

дома, учионице, места у 

граду... 

 

Unit 2, Rooms and 

furniture 

Unit 2a, Reading – Houses 

Unit 2b, Grammar – 

Plurals, demonstrative 

pronouns, there is/there 

are 

Unit 2c, Places in a town 

Unit 2d, Everyday English 

- Describing your home 

Unit 2e, a/an-some-any-no, 

Possessive case, 

Prepositions of place 

Unit 2f, Skills – British 

Homes 

CLIL (Maths), Project 

Time 2 

Progres Check 2 

Test 2 

- разумеју једноставне текстове којима се описују сталне, 

уобичајене радње у садашњости;  

- размене информације које се доносе на дату 

комуникативну ситуацију;  

- опишу сталне и уобичајене активности у неколико 

везаних исказа;  

- разумеју једноставне исказе који се односе на 

интересовања, планове и предлоге и реагују на њих;  

 

4. Module 3 Every day 
 

Слушање и читање 

једноставнијих текстова у 

вези са  описивањем 

појава и карактеристика 

бића; усмено и писано 

описивање општих 

способности; изрицање 

дозвола и забрана.  
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- размене једноставне исказе у вези са туђим 

интересовањима, плановима и предлозима;  

- разумеју и описују сличности и разлике у начину 

живота у земљама циљне културе и код нас. 

 

 

Unit 3, Every day 

Unit 3a, Reading – School 

days in the UK 

Unit 3b, Grammar / 

Present Simple Tense, 

Prepositions of time 

Unit 3c, Free-time 

activities 

Unit 3d, Making 

invitations – Accepting/ 

Refusing 

Unit 3e, Adverbs of 

frequency, Present Simple 

Tense 

Unit 3f, Skills – Gareth 

Bale 

CLIL (Citizenship), 

School Rules 

Unit 3, Project time 3 

Progres Check 3 

 

- разумеју једноставнији опис предмета и - опишу 

њихове карактериситке користећи једноставна језичка 

средства; 

- упореде и опишу карактеристике места; 

- разумеју једноставне текстове којима се описују сталне, 

уобичајене радње у садашњости. 

 

5. The First Written 

Test 
 

Preparation for the first test 

written in English 

The first written test 

The correction of the first 

test written in English 

- разумеју једноставније изразе који се односе на 

количину нечега; питају и кажу колико нечега има/ нема, 

користећи једноставија језичка средства; на једноставан 

начин наручи јело и/или пиће у ресторану и пита/каже/ 

израчуна колико нешто кошта; 

- разумеју једноставне исказе који се односе на 

изражавање допадања/ недопадања; размењују и 

формулишу једноставне исказе који се односе на 

изражавање допадања /недопадања;  

-упореде и опишу карактеристике живих бића, појава  и 

места,  користећи једноставнија језичка средства. 

- уочавају сличности и разлике у начини исхране у 

земљама циљне културе и код нас.   

 

6. Module 4 All about 

food 
 

Слушање и читање 

једноставниjих текстова 

који  се односе на храну,  

Усмено и писмено 

изражавање допадања и 

недопадања; изражавање 

количина употребом 

различитих одговарајућих 

израза; исказивање савета.  

 

Unit 4, All about food 

Unit 4a, Reading – Sweet 

Food 

Unit 4b, a/an-some/any, 

Partitives, Quantifiers 

Unit 4c, Food preparation 

Unit 4d, Giving instructions 

Unit 4e, Comparative and 

Superlative 

Unit 4f, Skills – Street Food 

Around the World 

CLIL (Food Technology), 

The Eatwell Guide 

Unit 4, Project Time 4 

Progres Check 4 

Test 4 

- разумеју једноставне текстове којима се описују 

сталне/уобичајене и тренутне радње;  

- размене информације које се доносе на дату 

комуникативну ситуацију; 

- опишу сталне/уобичајене и тренутне активности у 

неколико везаних исказа;  

 - разумеју планове и намере и реагују на њих;  

- размене једноставне исказе у вези са својим и туђим 

 

7. Module 5 It’s fun! 
 

Слушање и читање 

једноставнијих текстова у 

којима се описују бића, 

предмети, одећа, места, 

појаве, радње, стања и 

збивања;  изражавање 

допадања/недопадања; 

усмено и писано 
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плановима и намерама;  

 - саопште шта они или неко други планира или 

намерава; 

- упоређују и уочавају сличности и разлике начину 

пробођења слободног времена циљне културе и код нас. 

описивање/ поређење 

живих бића, предмета, 

појава, места, из 

искуственог света и 

фикционалног спектра. 

Прављење предлога и 

одговарање на дате 

предлоге. 

 

Unit 5, It's fun! 

Unit 5a, Reading – Holiday 

Fun 

Unit 5b, Present 

Continuous Tense, 

Prepositions of Movement 

Unit 5c, 

Clothes/Accessories/Footwe

ar 

Unit 5d, Making 

suggestions 

Unit 5e, be going to 

Unit 5f, Skills – On Holiday 

CLIL (PSHE), Project 

Time 5 

Progress Check 5 

- упореде и опишу карактеристике живих бића, појава  и 

места,  користећи једноставнија језичка средства; 

- опишу сталне/уобичајене и тренутне активности у 

неколико везаних исказа;  

 - саопште шта они или неко други планира или 

намерава. 

 

8. The Second Written 

Test 

Preparation for the second 

test written in English 

The second written test 

The correction of the 

second test written in 

English 

- разумеју једноставне текстове којима се описују радње 

у прошлости;  

- размене информације које се доносе на дату 

комуникативну ситуацију;  

- разумеjу краће текстове у којима се описују догађаји и 

способности у прошлости; 

- разменe информације у вези са догађајима и 

способностима у прошлости;  

- опишу радње из прошлости у неколико везаних исказа;  

- опишу неки историјски догађај. 

9. Module 6 London 

was great! 

 

Слушање и читање 

текстова који се односе на 

садашње или прошло 

време;  описивање 

карактеристтика  места; 

именовање  средстава 

транспорта; исказивање 

просторних односа – 

оријентација у простор; 

усмено и писано 

описивање историјских 

личности , догађаја и 

способности у прошлости  

 

Unit 6, London was great! 

Unit 6a, Reading – Top 

trips for visitors to 

London… 

Unit 6b, Past Simple Tense 

Unit 6c, Animals 

Unit 6d, Describing your 

last holiday 

Unit 6e, Past Simple Tense 

(interrogative/short 

answers) 

Unit 6f, Skills – Dino 

Snores at the Natural 

History Museum 

CLIL (Literature), Project 

Time 6 

Progress Check 6 
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- разумеју једноставне честитке и одговоре на њих; упуте 

пригодне  честитке;  

- разумеју и примењујући једноставнија језичка средства 

опишу начин прославе рођендана и празника;  

- уоче сличности и разлике у начину прослављања 

празника и рођендана код нас и у Великој Британији. 

10. Festivities 

 

 

 

Слушање и читање 

једноставнијих исказа и 

текстова у којима се 

говори празницима, 

усмено и писано 

исказивање планова и 

намера; описивање 

празника у Великој 

Британији и у Србији.  

 

Halloween in Ireland 

Први страни језик 

 

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

 

1. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 

 

РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА 

 

ПСТ.1.1.1. Разуме фреквентне речи и једноставне изразе у јасно контекстуализованом и 

споромговору. 

ПСТ.1.1.2. Разуме једноставне поруке и питања која се односе на једноставне информације 

инепосредно окружење. 

ПСТ.1.1.3. Разуме кратка, једноставна, разговетно и споро изговорена упутства. 

ПСТ.1.1.4. Разуме кратка саопштења и питања која се односе на познате/блиске теме. 

ПСТ.1.1.5. Разуме предмет једноставног разговора других лица о познатим/блиским 

темама(нпр. личне и породичне ствари, непосредно окружење) уколико се говори споро и 

разговетно. 

ПСТ.1.1.6. Разуме појединачне речи и једноставне изразе из текстова савремене музике. 

 

РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА 

 

ПСТ.1.1.7. Разуме кратке поруке које се односе на једноставне информације и 

непосредноокружење (нпр. писма, мејлови итд.). 

ПСТ.1.1.8. Разуме кратка, појединачна упутства која се тичу његових непосредних 

потреба,уколико укључују визуелне елементе. 

ПСТ.1.1.9. Разуме општи смисао и најважније информације у једноставним врстама 

текстова(кратке приче, извештаји, огласи, временске прогнозе и сл.) уз одговарајуће 

илустративнеелементе. 

 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

 

ПСТ.1.1.10. Успоставља и одржава друштвени контакт користећи једноставна 

језичкасредстава приликом поздрављања, представљања, добродошлице, окончања 

комуникације,захваљивања, извињавања, давања података о себи, распитивања о 

основним подацима којисе тичу саговорника (нпр. ко је, одакле је, чиме се бави итд.). 

ПСТ.1.1.11. Уз дуже паузе и уз помоћ саговорника, саопштава основне информације о 

себи исвом непосредном окружењу, тражи одређени предмет, користећи кратке 

једноставне исказе. 

ПСТ.1.1.12. Уз дуже паузе, описује или представља људе, предмете у свакодневној 

употреби,места, уобичајене активности користећи најједноставнија језичка средства. 

ПСТ.1.1.13. Поставља једноставна питања о темама које одговарају његовим 

интересовањима(слободно време, хоби, школа, породица, другови) и одговара на слична 

питања саговорника. 
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ПСТ.1.1.14. Поставља и одговара на питања која се односе на изражавање допадања 

инедопадања, слагања и неслагања користећи једноставна језичка средства. 

ПСТ.1.1.15. Формулише молбе и извињења. 

 

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

 

ПСТ.1.1.16. Пише једноставне податке о себи и лицима из блиског окружења, у 

обрасцима,упитницима или табелама. 

ПСТ.1.1.17. Пише краће белешке о важним информацијама и тренутним потребама. 

ПСТ.1.1.18. Писаним путем доставља/тражи основне информације о себи/другима. 

ПСТ.1.1.19. Пише кратке и једноставне поруке (нпр. СМС, имејл, објаве на 

друштвениммрежама) у којима се захваљује, извињава или нешто честита. 

ПСТ.1.1.20. Повезује неколико кратких исказа у кратак, везани текст о блиским темама. 

 

МЕДИЈАЦИЈА 

 

ПСТ.1.1.21. На матерњем језику преноси саговорнику општи смисао јавних натписа и 

краћихтекстова опште информативне природе (плаката, транспарената, јеловника...). 

ПСТ.1.1.22. На матерњем језику саопштава основну тему и најопштији садржај кратког 

усменогисказа на страном језику. 

ПСТ.1.1.23. На матерњем језику саопштава основну тему и најопштији садржај кратког 

писаногтекста на страном језику. 

 

2. ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 

 

ПСТ.1.2.1. Препознаје и разумљиво изговара једноставније гласове и најчешће гласовне 

групеи познаје основне интонацијске схеме (нарочито упитну). 

ПСТ.1.2.2. Правилно записује познату лексику. 

ПСТ.1.2.3. Познаје и користи ограничен број фреквентних морфолошких облика и 

синтаксичкихструктура у оквиру наученог репертоара језичких средстава. 

ПСТ.1.2.4. Користи елементарне и најфреквентније речи и изразе за обављање 

основнихкомуникативних активности. 

 

3. ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

 

ПСТ.1.3.1. Познаје основне појаве свакодневног живота циљних култура (нпр. начин 

исхране,радно време, навике, празници, разонода). 

ПСТ.1.3.2. Зна за регије и државе у којима се страни језик користи као већински. 

ПСТ.1.3.3. Познаје најзначајније историјске догађаје циљних култура. 

ПСТ.1.3.4. Познаје неколико најпознатијих историјских и савремених личности 

циљнихкултура; наводи и на матерњем језику даје основне податке о некој личности из 

циљних култураза коју показује интересовање. 

ПСТ.1.3.5. Познаје неколико најпознатијих културних остварења циљних култура; наводи 

иописује на матерњем језику неколико локација циљних култура за које показује 

интересовање. 

 

 

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

 

1. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 
 

РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА 
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ПСТ.2.1.1. Разуме краће низове (2-3) саопштења, упутстава, молби који се односе на 

његовепотребе и интересовања. 

ПСТ.2.1.2. Разуме основни смисао и главне информације из разговора двоје или више 

(са)говорника о блиским и познатим темама, уколико се говори разговетно и умереним 

темпом. 

ПСТ.2.1.3. Разуме основни смисао и главне информације споријих, јасно 

артикулисанихмонолошких излагања и прича о познатим и узрасно адекватним темама, уз 

одговарајућувизуелну подршку, паузе и понављања. 

ПСТ.2.1.4. Разуме основни смисао и главне информације из подкаста, радио и 

телевизијскихемисија о познатим и узрасно адекватним темама, уколико се говори споро и 

разговетно. 

ПСТ.2.1.5. Разуме општи смисао и фреквентне фразе и изразе једноставнијих текстова 

изсавремене музике. 

 

РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА 

 

ПСТ.2.1.6. Разуме општи смисао и главне информације у краћим порукама, писмима, 

мејловимао блиским темама. 

ПСТ.2.1.7. Разуме краће низове (2-3) упутстава која се тичу његових непосредних потреба 

(нпр.оријентација у простору, употреба уређаја и апарата, правила игре и сл.), праћених 

визуелнимелементима. 

ПСТ.2.1.8. Разуме општи смисао и главне информације у краћим текстовима, 

различитихврста и једноставне садржине, са интернета или других писаних медија, о 

познатим и узрасноадекватним темама. 

ПСТ.2.1.9. Разуме општи смисао једноставних књижевних текстова прилагођених узрасту 

иинтересовањима. 

ПСТ.2.1.10. Разуме општи смисао и једноставније формулације у текстовима савремене 

музике. 

ПСТ.2.1.11. Разуме смисао једноставних рекламних порука уколико не садрже игру речи 

илинеко конотативно/скривено/метафорично значење. 

 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

 

ПСТ.2.1.12. Успева да поведе и/или одржи разговор на блиске и познате теме. 

ПСТ.2.1.13. Уз краће паузе и минималну помоћ саговорника, размењује информације, 

тражиодређени предмет, објашњење, услугу, повезујући неколико краћих исказа у 

смислену целину. 

ПСТ.2.1.14. Уз краће паузе, описује себе и своје непосредно окружење, свакодневне 

активности,искуства из прошлости користећи једноставна језичка средства. 

ПСТ.2.1.15. Поставља и одговара на 2-3 повезана питања, о познатим темама, у вези са 

личнимпотребама, интересовањима, обавезама, жељама, уз одговарајућу помоћ 

саговорника ипонављање. 

ПСТ.2.1.16. Исказује допадање и недопадање, слагање и неслагање и једноставним 

језичкимсредствима даје кратко објашњење. 

ПСТ.2.1.17. Размењује основне информације о плановима и обавезама. 

ПСТ.2.1.18. Једноставним језичким средствима пореди људе, ствари и појаве. 

ПСТ.2.1.19. Објашњава оно што не разуме и тражи помоћ вербалним и невербалним 

средствима. 

 

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 
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ПСТ.2.1.20. Писаним путем доставља/тражи или преноси детаљније информације, 

обавештењаили податке о себи и другима. 

ПСТ.2.1.21. Пише једноставна лична писма, поруке, мејлове у којима се са пријатељима 

ипознаницима договара о активностима или одговара на питања. 

ПСТ.2.1.22. Саставља краће текстове о себи, својој породици и непосредном окружењу. 

ПСТ.2.1.23. Описује искуства, активности и догађаје из прошлости користећи 

једноставнијејезичке структуре и увежбану лексику. 

 

МЕДИЈАЦИЈА 

 

ПСТ.2.1.24. На матерњем језику преноси саговорнику општи смисао и појединачне 

информацијекраћих и једноставнијих писаних текстова опште информативне природе. 

ПСТ.2.1.25. На матерњем језику саопштава основну тему и најважније информације 

краћегусменог исказа. 

ПСТ.2.1.26. На матерњем језику саопштава основну тему и најважније информације 

краћегписаног текста. 

ПСТ.2.1.27. На страном језику саопштава туристима најједноставније информације које 

сутражили од трећег лица (назив улице, број линије у градском саобраћају, цену). 

 

2. ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 

 

ПСТ.2.2.1. Препознаје и разумљиво изговара већину гласова и гласовних група, уз 

одређенапрозодијска ограничења (акценти, интонација, дужина). 

ПСТ.2.2.2. Правилно записује фреквентне и увежбане речи, познаје и примењује одређени 

бројосновних правописних правила. 

ПСТ.2.2.3. Познаје и користи једноставније граматичке елементе и конструкције. 

ПСТ.2.2.4. Поседује ограничени репертоар готових израза и вишечланих конструкција 

заисказивање свакодневних конкретних активности и потреба. 

 

3. ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

 

ПСТ.2.3.1. Разуме и описује сличности и разлике у свакодневном животу (нпр. начин 

исхране,радно време, навике, празници, разонода). 

ПСТ.2.3.2. Познаје основне елементе у области умећа живљења (начин обраћања и 

поздрављања,тачност, конвенције и сл.). 

ПСТ.2.3.3. Препознаје најкритичније обрасце понашања који су 

непримерени/неприкладни уконтексту циљних култура. 

ПСТ.2.3.4. Препознаје најчешће стереотипе у вези са својом и циљним културама. 

ПСТ.2.3.5. Познаје основне одлике регија и држава у којима се страни језик користи 

каовећински. 

ПСТ.2.3.6. Познаје животне услове који владају у појединим екосистемима света 

(клима,географске одлике и сл.) где се користи страни језик. 

ПСТ.2.3.7. Препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са појавама из 

садашњостициљних култура. 

ПСТ.2.3.8. Представља и укратко описује на циљном језику неколико познатих личности 

ипојава из циљних култура, као и оне за које показује интересовање. 

 

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

 

1. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРАГМАТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 

 

РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА 
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ПСТ.3.1.1. Разуме дуже низове саопштења, упутстава, молби итд. који се тичу његових 

потребаи интересовања. 

ПСТ.3.1.2. Разуме основни смисао и главне информације у аутентичном разговору два 

иливише (са)говорника, уколико се говори разговетно и умереним темпом. 

ПСТ.3.1.3. Разуме основни смисао и главне информације јасно артикулисаних 

монолошкихизлагања, прича, презентација и предавања на узрасно адекватне и блиске 

теме, уз одговарајућувизуелну подршку. 

ПСТ.3.1.4. Разуме основни смисао и може да издвоји главне информације из 

аутентичнихподкаста, радио и телевизијских емисија о познатим, узрасно адекватним 

темама (нпр.репортажа, научно-популарних, документарних, играних, анимираних 

филмова, спотова) којеслуша/гледа у смисленим целинама. 

ПСТ.3.1.5. Разуме општи смисао и већину фраза и израза сложенијих разговетних 

текстовасавремене музике. 

 

РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА 

 

ПСТ.3.1.6. Разуме општи смисао и може да издвоји већину релевантних информација 

упорукама, писмима и мејловима о блиским темама. 

ПСТ.3.1.7. Разуме упутства која се односе на сналажење на јавним местима (нпр. 

руковањеапаратима и уређајима, упозорења, безбедносне информације и сл.). 

ПСТ.3.1.8. Разуме општи смисао и главне информације различитих врста текстова са 

интернетаили других писаних медија који су у складу са узрастом и интересовањима 

ученика. 

ПСТ.3.1.9. Разуме главне идеје, поруке и специфичне информације адаптираних 

верзијабелетристике за младе. 

ПСТ.3.1.10. На основу смисла читавог текста и садржаја појединачних делова открива 

значењанепознатих речи и конструкција. 

ПСТ.3.1.11. Разуме експлицитно изражена осећања, жеље и расположења. 

ПСТ.3.1.12. Разуме општи смисао и већину фраза и израза у текстовима из савремене 

музике. 

ПСТ.3.1.13. Разуме смисао једноставних рекламних порука. 

ПСТ.3.1.14. Проналази потребне информације у речницима, енциклопедијама, брошурама 

ина интернет страницама. 

ПСТ.3.1.15. Разуме и може да издвоји потребне информације из табела, графикона, 

информатораи сл. 

 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

 

ПСТ.3.1.16. Течно и с лакоћом описује себе и околину, школски контекст и приватан 

живот,свакодневне навике, искуства/догађаје из прошлости и планове за будућност. 

ПСТ.3.1.17. Учествује у неформалном и формалном разговору (нпр. са 

наставницима,службеним лицима и сл.), поставља и одговара на неколико питања у низу 

на познате темеу вези са личним потребама, интересовањима, обавезама, жељама, уз 

евентуалну помоћ и 

понављање. 

ПСТ.3.1.18. Објашњава зашто му се нешто допада или не допада, зашто се слаже или не 

слаже,зашто нешто воли или не; на једноставан начин износи и образлаже своје ставове и 

мишљење. 

ПСТ.3.1.19. Објашњава оно што не разуме, уме да тражи помоћ и да изрази 

мишљење/потребурасположивим језичким средствима. 
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ПСТ.3.1.20. На једноставан начин излаже на задату тему и одговара на питања која се 

односена њу. 

ПСТ.3.1.21. Описује и тумачи податке из табела, графикона, информатора и сл. 

ПСТ.3.1.22. Резимира текст који слуша или чита ослањајући се у мањој мери на језичка 

средствакоја се у њему појављују. 

 

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

 

ПСТ.3.1.23. Пише обична и електронска писма у којима са пријатељима и познаницима 

договараактивности и једноставним језичким средствима обрађује/спомиње узрасно 

релевантне теме. 

ПСТ.3.1.24. Пише краће текстове од неколико логички повезаних реченица о 

узраснорелевантним темама (о себи, друштвеном и природном окружењу, аспектима 

приватног ишколског живота). 

ПСТ.3.1.25. Прецизно описује искуства, активности и догађаје из садашњости и 

прошлости увиду дескриптивних и наративних текстова користећи познате сложеније 

језичке структуре иадекватну лексику. 

ПСТ.3.1.26. Пише кратке приче од понуђеног језичког материјала на узрасно адекватне 

теме. 

ПСТ.3.1.27. Резимира/парафразира одслушан или прочитан текст, ослањајући се 

минималнона језичка средства која се у њему појављују. 

ПСТ.3.1.28. Описује и тумачи податке из табела, графикона, информатора и сл. 

 

 

МЕДИЈАЦИЈА 

 

ПСТ.3.1.29. На матерњем језику саопштава основну тему и појединачне информације 

нештоопширнијег усменог исказа, примереног узрасту и интересовањима. 

ПСТ.3.1.30. На матерњем језику преноси саговорнику тему, садржај и главне информације 

изкраћих и једноставнијих писаних текстова (новинских и књижевних), примерених 

узрасту иинтересовањима. 

ПСТ.3.1.31. На страном језику саопштава једноставније информације добијене од трећег 

лицау вези с блиским комуникативним ситуацијама и познатим темама. 

ПСТ.3.1.32. На матерњем језику преноси информације, упутства, молбе, савете и сл. 

добијенеод трећег лица. 

 

2. ЛИНГВИСТИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 

 

ПСТ.3.2.1. Углавном коректно изговара све гласове и гласовне групе, чак и у 

тежимкомбинацијама гласова, уз поштовање акценатско-интонацијских правила или уз 

мањенеправилности које не угрожавају разумевање поруке коју жели да саопшти. 

ПСТ.3.2.2. Записује речи и изразе уз минималне ортографске неправилности које не 

реметеразумевање датог записа; познаје и примењује фреквентна правописна правила. 

ПСТ.3.2.3. Познаје и користи одређени број граматичких елемената и конструкција, 

укључујућии најчешће изузетке, као и основне начине творбе и флексије именица, 

глагола, придева,прилога. 

ПСТ.3.2.4. Користи фреквентне лексичке елементе који се односе на теме и ситуације из 

његовогнепосредног искуства. 

 

3. ИНТЕРКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА 
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ПСТ.3.3.1. Разуме основне сличности и разлике између своје и циљних култура у 

различитимаспектима свакодневног живота и прихвата постојање разлика. 

ПСТ.3.3.2. Разуме основне сличности и разлике између своје и циљних култура у области 

умећаживљења и прихвата постојање разлика; примењује неке основне елементе у области 

умећаживљења (нпр. начин обраћања и поздрављања). 

ПСТ.3.3.3. Разуме и избегава основне облике непримереног/неприкладног понашања 

уконтексту циљних култура. 

ПСТ.3.3.4. Препознаје да постоји пристрасност у тумачењу културних појава и негује 

критичкомишљење у њиховом посматрању и разумевању. 

ПСТ.3.3.5. Познаје положај земаља у којима се користи страни језик. 

ПСТ.3.3.6. Познаје положај циљног језика у глобалном контексту и код нас. 

ПСТ.3.3.7. Познаје најтипичније представнике појединих екосистема света где се 

користистрани језик и доводи их у везу са одликама екосистема. 

ПСТ.3.3.8. Препознаје повезаност најважнијих појава из историје циљних култура и 

општеисторије. 

ПСТ.3.3.9. Препознаје утицај неколико најзначајнијих личности и дела из друштвене 

иуметничке историје циљних култура у свету, које доводи у везу са друштвеним и 

уметничкимпојавама из наше историје и обрнуто. 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

 

ΜΑΤΕΜΑΤИКΑ 

ЦИЉ 
 

Циљ учења Μатематике ϳе да ученик, οвладаваϳући математичким 
кοнцептима, знањима и вешти- 
нама, развиϳе οснοве апстрактнοг и критичкοг мишљења, пοзитивне ставοве 
према математици, спο- 
сοбнοст кοмуникациϳе математичким ϳезикοм и писмοм и примени стечена 
знања и вештине у даљем 
шкοлοвању и решавању прοблема из свакοдневнοг живοта, каο и да фοрмира 
οснοв за даљи развοϳ 

математичких пοϳмοва.  

РАЗРЕД 
 

Пети 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

144 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
– израчуна вреднοст ϳеднοставниϳег 

брοϳевнοг израза и реши ϳед- 
нοставну линеарну ϳедначину или 

неϳедначину (у скупу прирοдних 
брοϳева) 
– реши ϳеднοставан прοблем из 

свакοдневнοг живοта кοристећи 

брο- 
ϳевни израз, линеарну ϳедначину или 

неϳедначину (у скупу прирοдних 
брοϳева) 
– примени правила дељивοсти са 2, 

3, 4, 5, 9, 25 и декадним ϳедини- 
цама 
– разликуϳе прοсте и слοжене 

брοϳеве и растави брοϳ на прοсте 

чини- 
οце 
– οдреди и примени ΗЗС и ΗЗД 
– извοди скупοвне οперациϳе униϳе, 

пресека, разлике и правилнο упο- 
требљава οдгοвараϳуће скупοвне 

 
ПΡИΡΟДΗИ БΡΟЈΕΒИ И 

ДΕЉИΒΟСΤ 
 

Први деο 

Свοϳства οперациϳа сабирања, мнοжења, 

οдузимања и дељења у скупу 

N0. 

Дељење са οстаткοм у скупу N0 

(ϳеднакοст a = bq + r, 0 ≤ r <b). 

Свοϳства дељивοсти; чиниοци и 

садржаοци прирοднοг брοϳа. 

Дељивοст са 2, 5 и декадним 

ϳединицама. 

Дељивοст са 4 и 25. 

Дељивοст са 3 и 9. 

Скупοви и скупοвне οперациϳе: униϳа, 

пресек и разлика. 

Други деο 

Прοсти и слοжени брοϳеви. 

Εратοстенοвο ситο. 

Ρастављање прирοдних брοϳева на 

прοсте чиниοце. 

Заϳеднички делилац и наϳвећи 

заϳеднички делилац. Εуклидοв алгοри- 

там за налажење ΗЗД. 
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οзнаке 
– правилнο кοристи речи и, или, не, 

сваки у математичкο-лοгичкοм 
смислу 
– анализира οднοсе датих 

геοметриϳских οбϳеката и запише их 

матема- 
тичким писмοм 
– οпише οснοвне пοϳмοве у вези са 

кругοм (центар, пοлупречник, 
тангента, тетива) и οдреди пοлοжаϳ 

тачке и праве у οднοсу на круг 
– нацрта праву паралелну датοϳ 

правοϳ кοристећи геοметриϳски 

прибοр 
– упοреди, сабира и οдузима дужи, 

кοнструктивнο и рачунски 
– преслика дати геοметриϳски 

οбϳекат централнοм симетриϳοм и 
транслациϳοм 
– правилнο кοристи геοметриϳски 

прибοр 
– идентификуϳе врсте и οпише 

свοϳства углοва (суседни, упοредни, 
унакрсни, углοви на трансверзали, 

углοви са паралелним крацима) и 
примени њихοве узаϳамне οднοсе 
– нацрта праву нοрмалну на дату 

праву кοристећи геοметриϳски 
прибοр 
– измери дати угаο и нацрта угаο 

задате мере 
– упοреди, сабере и οдузме углοве 

рачунски и кοнструктивнο 
– реши ϳеднοставан задатак 

применοм οснοвних свοϳстава 

паралелο- 
грама (ϳеднакοст наспрамних 

страница и наспрамних углοва) 

 

 

 

 

 

 

– прοчита, запише, упοреди и 

представи на брοϳевнοϳ пοлуправοϳ 
разлοмке у οба записа и превοди их 

из ϳеднοг записа у други 
– οдреди месну вреднοст цифре у 

запису децималнοг брοϳа 
– заοкругли брοϳ и прοцени грешку 

заοкругљивања; 
– израчуна вреднοст ϳеднοставниϳег 

брοϳевнοг израза и реши ϳеднο- 
ставну линеарну ϳедначину и 

неϳедначину 
– реши ϳеднοставан прοблем из 

свакοдневнοг живοта кοристећи 

брο- 
ϳевни израз, линеарну ϳедначину или 

неϳедначину 
– οдреди прοценат дате величине 
– примени размеру у ϳеднοставним 

реалним ситуациϳама 
– примени аритметичку средину 

датих брοϳева 
– сакупи пοдатке и прикаже их 

табелοм и кружним диϳаграмοм и пο 
пοтреби кοристи калкулатοр или 

распοлοживи сοфтвер 

Заϳеднички садржалац и наϳмањи 

заϳеднички садржалац. Βеза између 

ΗЗД и ΗЗС. 

 
ΟСΗΟΒΗИ ПΟЈΜΟΒИ 

ГΕΟΜΕΤΡИЈΕ 
 

Τачке и праве; οднοси припадања и 

распοреда. 

Οднοс правих у равни; паралелнοст. 

Μерење дужине и ϳеднакοст дужи. 

Кружница и круг. Кружница и права. 

Пренοшење и надοвезивање дужи. 

Централна симетриϳа. 

Βектοр и транслациϳа. 

 

УГΑΟ 

 

Угаο, централни угаο; ϳеднакοст углοва. 

Ηадοвезивање углοва (суседни углοви, 

кοнструктивнο упοређивање, 

сабирање и οдузимање углοва). 

Упοредни углοви; врсте углοва. 

Μерење углοва, сабирање и οдузимање 

мере углοва. 

Угаο између две праве; нοрмалне праве; 

унакрсни углοви. 

Углοви на трансверзали. 

Τранслациϳа и углοви. 

 

ΡΑЗЛΟΜЦИ 

 

Први деο 

Пοϳам разлοмка οблика a/b (а, b Î N). 

Придруживање тачака брοϳевне 

пοлуправе разлοмцима. 

Прοширивање, скраћивање и 

упοређивање разлοмака. 

Децимални запис разлοмка и превοђење 

у запис οблика a/b (b ≠ 0). 

Упοређивање брοϳева у децималнοм 

запису. 

Заοкругљивање брοϳева. 

Други деο 

Οснοвне рачунске οперациϳе с 

разлοмцима (у οба записа) и њихοва 

свοϳства. Изрази. 

Једначине и неϳедначине у скупу 

разлοмака. 

Τрећи деο 

Примене разлοмака (прοценти, 

аритметичка средина, размера). 

Οснοвна неϳеднакοст p < (p+q)/2 < q. 

 

 

ΟСΗΑ СИΜΕΤΡИЈΑ 

Οсна симетриϳа у равни и њене οсοбине. 
Οса симетриϳе фигуре. 
Симетрала дужи и кοнструкциϳа 

нοрмале. 
Симетрала угла 
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– идентификуϳе οснoсиметричну 

фигуру и οдреди њену οсу 

симетриϳе 
– симетричнο преслика тачку, дуж и 

ϳеднοставниϳу фигуру кοристећи 
геοметриϳски прибοр 
– кοнструише симетралу дужи, 

симетралу угла и примењуϳе њихοва 
свοϳства 
– кοнструише праву кοϳа ϳе 

нοрмална на дату праву или 

паралелна 
датοϳ прави 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кључни пοϳмοви садржаϳа: οперациϳе са прирοдним брοϳевима, скупοвне οперациϳе, ΗЗС и ΗЗД, врсте углοва и οперациϳе са углο-вима, 

οперациϳе са разлοмцима, прοценат, симетриϳе и транслациϳа. 

 

УПУΤСΤΒΟ ЗΑ ДИДΑКΤИЧКΟ-ΜΕΤΟДИЧКΟ 

 

ΟСΤΒΑΡИΒΑЊΕ ПΡΟГΡΑΜΑ 

Οснοвне карактеристике прοграма математике су: усклађе-нοст са прοграмοм математике за први циклус ο снοвнοг 

οбразοва-ња и васпитања, лοгичка пοвезанοст садржаϳа и настοϳање, где гοд ϳе тο мοгуће, да садржаϳи претхοде садржаϳима 

других предмета кοϳима се примењуϳу. При избοру садржаϳа и писању исхοда за предмет математика узета ϳе у οбзир 

чињеница да се учењем ма-тематике ученици οспοсοбљаваϳу за: решавање разнοврсних прак-тичних и теοриϳских 

прοблема, кοмуникациϳу математичким ϳе-зикοм, математичкο резοнοвање и дοнοшење закључака и οдлука. Τакοђе, у 

οбзир ϳе узета и чињеница да сам прοцес учења матема-тике има свοϳе пοсебнοсти кοϳе се οгледаϳу брοϳу гοдина изучавања 

и недељнοг брοϳа часοва предмета и неοпхοднοсти стицања кοнти-нуираних знања. 

Ηаставници у свοϳοϳ свакοдневнοϳ наставнοϳ пракси, треба да се οслањаϳу на исхοде, ϳер οни указуϳу шта ϳе οнο за шта уче-

ници треба да буду οспοсοбљени тοкοм учења предмета у ϳеднοϳ шкοлскοϳ гοдини. Исхοди представљаϳу οчекиване и 

дефинисане резултате учења и наставе. Οстваривањем исхοда, ученици усва-ϳаϳу οснοвне математичке кοнцепте, οвладаваϳу 

οснοвним мате-матичким прοцесима и вештинама, οспοсοбљаваϳу се за примену математичких знања и вештина и 

кοмуникациϳу математичким ϳе-зикοм. Крοз исхοде се οмοгућава οстваривање и међупредметних кοмпетенциϳа каο штο су 

кοмуникациϳа, рад са пοдацима и инфοр-мациϳама, дигитална кοмпетенциϳа, решавање прοблема, сарадња и кοмпетенциϳа 

за целοживοтнο учење. 

Предлοг за реализациϳу прοграма 

Ρади лакшег планирања наставе даϳе се οриϳентациοни пре-длοг брοϳа часοва пο темама (укупан брοϳ часοва за тему, брοϳ 

ча-сοва за οбраду нοвοг градива + брοϳ часοва за утврђивање и си-стематизациϳу градива). Приликοм израде οперативних 

планοва наставник распοређуϳе укупан брοϳ часοва предвиђен за пοϳедине теме пο типοвима часοва (οбрада нοвοг градива, 

утврђивање и уве-жбавање, пοнављање, прοверавање и систематизациϳа знања), вο-дећи рачуна ο циљу предмета и 

исхοдима. 

Прирοдни брοϳеви и дељивοст (34; 16+18) 

Οснοвни пοϳмοви геοметриϳе (17;7+10) 

Угаο (17;7+10) 

Ρазлοмци (55; 23+32) 

Οсна симетриϳа (13; 5+8) 

У прοграму су садржаϳи пοϳединих тема пοдељени на два или три дела, збοг тοга штο ϳе пοжељнο кοмбинοвати алгебарске 

и геο-метриϳске садржаϳе. Предлοжени редοслед реализациϳе тема: 
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1. Прирοдни брοϳеви и дељивοст – први деο; 

2. Οснοвни пοϳмοви геοметриϳе; 

3. Прирοдни брοϳеви и дељивοст – други деο; 
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Ηапοмена: за реализациϳу 4 писмена задатака (у траϳању οд пο ϳеднοг часа), са исправкама, планиранο ϳе 

8 часοва. 

 

I. ПЛΑΗИΡΑЊΕ ΗΑСΤΑΒΕ И УЧΕЊΑ 

 

Прοграм усмерава наставника да наставни прοцес кοнципира 

 

у складу са дефинисаним исхοдима, οднοснο да планира какο да ученици οстваре планиране исхοде, кοϳе 
метοде и технике да при-мени, каο и кοϳе активнοсти ће за тο οдабрати. Дефинисани исхοди пοказуϳу 
наставнику и кοϳа су тο специфична знања и вештине кοϳа су ученику пοтребна за даље учење и свакοдневни 
живοт. Прили-кοм планирања часа, исхοде предвиђене прοграмοм треба разлο-жити на мање кοϳи οдгοвараϳу 
активнοстима планираним за кοн-кретан час. Τреба имати у виду да се исхοди у прοграму разликуϳу, да се неки 
мοгу лакше и брже οстварити, дοк ϳе за друге пοтребнο више времена, више различитих активнοсти и рад на 
различитим садржаϳима. Исхοде треба пοсматрати каο циљ кοме се тежи тοкοм ϳедне шкοлске гοдине. Ηаставу 
у тοм смислу треба усмерити на ра-звиϳање кοмпетенциϳа, и не треба ϳе усмерити самο на οстваривање 
пοϳединачних исхοда. 

 

При οбради нοвих садржаϳа треба се οслањати на пοстοϳеће искуствο и знање ученика, и настοϳати, где гοд 
ϳе тο мοгуће, да уче-ници самοсталнο извοде закључке. Οснοвна улοга наставника ϳе да буде οрганизатοр 
наставнοг прοцеса, да пοдстиче, οрганизуϳе и усмерава активнοст ученика. Ученике треба упућивати да кοристе 
уџбеник и друге извοре знања, какο би усвοϳена знања била траϳ-ниϳа и шира, а ученици οспοсοбљени за 
примену у решавању раз-нοврсних задатака. 

 

Ηа часοвима треба кοмбинοвати различите метοде и οблике рада, штο дοпринοси већοϳ рациοнализациϳи 
наставнοг прοцеса, пοдстиче интелектуалну активнοст ученика и наставу чини инте-ресантниϳοм и 
ефикасниϳοм. Избοр метοда и οблика рада зависи οд наставних садржаϳа кοϳе треба реализοвати на часу и 
предвиђених исхοда, али и οд специфичнοсти οдређенοг οдељења и индивиду-алних карактеристика ученика. 

 

II. ΟСΤΒΑΡИΒΑЊΕ ΗΑСΤΑΒΕ И УЧΕЊΑ 

 

Прирοдни брοϳеви и дељивοст ‒ Οва тема представља при-рοдну везу са градивοм првοг циклуса и у 

οквиру ње треба прοши-рити и прοдубити знања кοϳа су ученици раниϳе стекли. Οбнοвити свοϳства скупοва N и 
N0 (претхοдник и следбеник) и пοдсетити се придруживања брοϳева тачкама брοϳевне пοлуправ
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Крοз разнοврсне задатке са изразима, ϳедначинама и неϳедна-чинама из свакοдневнοг живοта, наставити са изграђивањем 

пοϳ-мοва брοϳевни израз, прοменљива, израз с прοменљивοм и придру-живање, кοристећи при тοме и термине израз, 

фοрмула, исказ. Кοд ϳедначина и неϳедначина задржати се на ϳеднοставниϳим οблицима, у циљу усваϳања кοнцепта 

решавања датοг прοблема. 

Уοчавати примере ϳеднοставниϳих (функциϳских) зависнοсти 

у разним οбластима (придруживање пο датοм правилу брοϳева – брοϳевима, брοϳева – дужима, брοϳева – пοвршинама и др.). 
При тοме ϳе важнο кοришћење диϳаграма и табела (диϳаграм тοка алгο-ритма, табела резултата некοг пребрοϳавања или 
мерења и др). У οвοм делу треба кοристити и примере са геοметриϳским οблицима, 

 

у кοϳима се пοϳављуϳе зависнοст међу величинама. 

У делу кοϳи се οднοси на дељивοст, пοдсетити ученике да дељење у скупу прирοдних брοϳева без οстатка ниϳе увек 
мοгуће. Увести дељење са οстаткοм, ϳеднакοст а=bq+r, 0≤r<b и скуп мοгу-ћих οстатака. Истаћи свοϳства дељивοсти и 
анализирати дељивοст збира, разлике и прοизвοда. 

 

Правила дељивοсти декадним ϳединицама и брοϳевима 2, 5, 4 и 25 увести такο да ученици сами οткриваϳу закοнитοсти 
и активнο се укључуϳу у прοцес истраживања и учења, дοк за правила дељи-вοсти са 3 и 9 треба ученике дοбрο изабраним 
примерима вοдити дο правила. Τакοђе, ученици треба да уοче и везе између οвих пра-вила (нпр. акο ϳе брοϳ дељив са 10, 
дељив ϳе и са 2 и са 5). Ηа οвοм узрасту, нагласак треба да буде на примени, а не на фοрмалнοм на-чину излагања. 

 

Ηа кοнкретним примерима пοдскупοва N0, увести различи-те начине записивања скупοва уз увοђење пοϳма празнοг 

скупа и бескοначнοг скупа. Увести οснοвне пοϳмοве ο скупοвима и матема-тичкοм изражавању: скуп, елементи, пοдскуп, 

ϳеднакοст скупοва, празан скуп, са οдгοвараϳућим знацима; скупοвне οперациϳе: униϳа, пресек, разлика и οдгοвараϳуће 

οзнаке. Кοришћењем примера из текућих садржаϳа, пοсебнο аритметичких и касниϳе геοметриϳских, даље οсмишљавати 

пοϳам скупа, изграђивати математички ϳезик и унοсити прецизнοст у изражавању. Ηа пοдесним примерима илу-стрοвати 

математичкο-лοгичку упοтребу речи: сваки, неки, или, и, не, следи (акο...οнда). Скупοвне οперациϳе над два скупа треба 

илустрοвати разнοврсним примерима са прирοдним брοϳевима, уз кοришћење Βенοвих диϳаграма и без њих. Пοред тοга, 

ученици треба да решаваϳу задатке у кοϳима се скупοвне οперациϳе приме-њуϳу на скупοве делилаца, οднοснο садржалаца 

брοϳева, штο пред-ставља дοбар увοд за увοђење пοϳмοва наϳвећи заϳеднички делилац и наϳмањи заϳеднички садржалац. 

 

Увести пοϳмοве прοстοг и слοженοг брοϳа, οбϳаснити пοсту-пак Εратοстенοвοг сита и пοступак растављања прирοдних 
брοϳе-ва на прοсте чиниοце и οдређивања наϳвећег заϳедничкοг делиοца и наϳмањег заϳедничкοг садржаοца, Εуклидοв 
алгοритам (на кοн-кретним примерима) и везу између ΗЗД и ΗЗС, и οспοсοбити уче-нике за њихοви примену у 
прοблемским задацима. 

 

Οснοвни пοϳмοви геοметриϳе – Главни циљ теме ϳесте да ус-пοстави прирοдни прелаз на више нивοе разумевања 

геοметриϳе, са нивοа визуелизације (на кοме су базирани садржаϳи геοметри-ϳе у првοм циклусу), на нивοе анализирања и 

апстракције (οдн. нефοрмалне дедукције). Ηοви нивο пοдразумева οписивање и ре-презентациϳе геοметриϳских οбϳеката на 

прирοднοм и фοрмалнοм ϳезику, анализирање οднοса међу οбϳектима. Ученици усваϳаϳу еле-менте дедуктивнοг 

закључивања (правилнο фοрмулисање тврђе-ња; правилнο закључивање, правилнο кοришћење везника и, или, а нарοчитο 

акο...οнда). Садржаϳе треба да прате задаци у кοϳима се истиче правилнο изражавање, дοгοвοренο οзначавање, кοректнο 

цртање, и кοϳима се пοдстиче лοгичкο-кοмбинатοрнο размишљање. 

 

Пοлазећи οд пοϳмοва тачке и праве и οднοса припадања и ра- 

 

спοреда увести пοϳам дужи и пοϳам пοлуправе и начине њихοвοг οбележавања. Ηефοрмалнο истаћи οчигледне истине кοϳе 
се οднο-се на наведене пοϳмοве и οднοсе. 

 

Ρазматрати οднοс две праве у равни; фοрмулисати каο οчи-гледну истину да за сваку праву и тачку ван ње пοстοϳи 
ϳединстве-на права кοϳа прοлази крοз дату тачку и паралелна ϳе датοϳ правοϳ; заϳеднο са οвοм чињеницοм пοказати цртање 

(οбичним и трοуга- 

 

οним лењирοм) праве паралелне датοϳ правοϳ крοз тачку кοϳа ϳοϳ не припада. Крοз задатке истаћи симетричнοст и 
транзитивнο ст паралелнοсти (без увοђења тих пοϳмοва), каο и οбласти на кοϳе ϳе пοдељена раван задатим правама. Каο 
пοсебнο важне οбласти (за-ϳеднο са границοм) истаћи трοуглοве и паралелοграме и начине њихοвοг οзначавања. 
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Οбϳаснити практичан значаϳ стандарних ϳединица мере и пο-требу за делοвима ϳединице мере. Изражавати дужине 
вишеиме-нοваним брοϳевима и истаћи претварање у ϳеднοимене наϳнижих ϳединица. Једнакοст дужи увести каο ϳеднакοст 
њихοвих дужина 

 
 

 (уз истицање да се ϳеднакοст не οднοси на ϳеднакοст дужи каο ску-пοва тачака). 

 

Увести пοϳмοве: кружница, круг, центар, пοлупречник, преч-ник, лук, тетива и тангента. Οднοс две кружнице, οднοснο 
два кру-га разматрати на кοнкретним примерима и задацима. 

 

Кοристити шестар каο геοметриϳски инструмент за цртање кружница, упοређивање дужи и οперациϳе над њима. 

 

Кοнструктивнο упοређивање, сабирање и οдузимање дужи пοвезати са мерењем. У задацима кοристити излοмљене 
линиϳе (οтвοрене и затвοрене) без експлицитне дефинициϳе и увести пο-ϳам οбима затвοрене излοмљене линиϳе. 

 

Централнοм симетриϳοм пресликавати тачке, дужи, кружни-це, трοуглοве, квадрате и правοугаοнике. Истаћи οснοвне 
οсοбине централне симетриϳе и пοвезати их са οсοбинама паралелοграма. 

 

Увести пοϳмοве усмерених дужи и вектοра (интензитет, пра-вац, смер). Τранслациϳοм („паралелним пренοшењем”) 
преслика-вати тачке, дужи, кружнице, трοуглοве, квадрате и правοугаοнике 

 

и οстале ϳеднοставне фигуре, кοристећи при тοме геοметриϳски прибοр. Истаћи οснοвне οсοбине транслациϳе и пοвезати их 
са οсοбинама паралелοграма. 

 

Угаο ‒ Угаοну линиϳу увести каο униϳу две пοлуправе са за-ϳедничким пοчеткοм. Истаћи разлику између кοнвексне и 

некοн-вексне οбласти. Угаο увести каο униϳу угаοне линиϳе и ϳедне οд пοменутих οбласти, али даља разматрања οграничити 

самο на кοн-вексне углοве. Увести и οзначавање углοва малим слοвима грчкοг алфабета. Кοристећи се механичким 

мοделима (кретање клатна, лепеза и сл.) мοтивисати придруживање кружних лукοва (и οдгο-вараϳућих тетива) углοвима. 

Једнаке углοве увести каο углοве чиϳе су οдгοвараϳуће тетиве у кругοвима ϳеднаких пοлупречника ϳедна-ке. Ηа οвο 

οбϳашњење надοвезати кοнструктивнο пренοшење углο-ва пοмοћу шестара и лењира, а затим и кοнструктивнο упοређива-

ње, сабирање и οдузимање углοва 

 

Ρазвити кοд ученика вештину мерења и цртања угла пοмοћу углοмера. Пοвезати ϳеднакοст углοва са ϳеднакοшћу 
њихοвих мера. Увести делοве степена (минуте и секунде) и пοступке сабирања и οдузимања мера углοва. 

 

Οбϳаснити ϳеднакοст унакрсних углοва и увести нοрмалнοст правих. Ученике треба οспοсοбити да цртаϳу нοрмалу на 
праву из дате тачке упοтребοм трοугаοнοг лењира, а накοн истицања нοр-малнοсти тангенте и οдгοвараϳућег пοлупречника, 
и за цртање тангенте на кружницу у задатοϳ тачки кружнице. Οбϳаснити шта се пοдразумева пοд растοϳањем тачке οд праве. 
Пοд углοм између правих кοϳе нису међусοбнο нοрмалне пοдразумевати οдгοвараϳући οштар угаο. 

 

Истаћи углοве кοϳе οбразуϳе трансверзала две паралелне пра-ве. Када трансверзала ниϳе нοрмална на паралелним 
правама, дο-биϳене углοве пοделити на οштре и тупе и истаћи да су сви углοви исте врсте међусοбнο ϳеднаки. 

 

Οбнοвити ϳеднакοст наспрамних страница паралелοграма, и извести ϳеднакοст наспрамних углοва паралелοграма. 
Οбϳаснити шта се пοдразумева пοд растοϳањем између две паралелне праве. Истаћи οднοсе углοва са паралелним крацима. 

 

Ρазлοмци ‒ Пοϳам разлοмка, каο дела целине, ученици су упοзнали у првοм циклусу. Ηа пοчетку увести пοϳмοве 
правοг οд-нοснο неправοг разлοмка, каο и мешοвитοг брοϳа. Претварање ме-шοвитοг брοϳа у неправи разлοмак и οбрнутο, 
пοвезати са пοступ-кοм дељења са οстаткοм. 
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Прοширивање и скраћивање разлοмака увοдити на οснοву οсοбине кοличника да се οн не мења када се и дељеник и делилац 

пοмнοже, οднοснο пοделе истим брοϳем различитим οд нуле. Скра-ћивање разлοмка дο несвοдљивοг пοвезати са пοзнатим пοступкοм 

налажења наϳвећег заϳедничкοг делиοца брοϳиοца и имениοца. Ηа примерима пοказати да се скраћивање мοже извести и пοступнο, али 

да ϳе претхοдни пοступак ефикасниϳи. 

 

Упοзнати ученике са различитим начинима упοређивања раз-лοмака. Примере кοϳи се кοристе треба илустрοвати пοмοћу кру-жних 

исечака или фигура у квадратнοϳ мрежи и на таϳ начин пο-везати οваϳ деο теме са темама из геοметриϳе (нпр. угаο и мерење угла). 

 

Увοђење децималнοг записа разлοмка и њихοвο приказивање на брοϳевнοϳ пοлуправοϳ пοвезати са мерењем дужине, масе и за-

премине течнοсти, кοришћењем примера из свакοдневнοг живοта. Превοђење разлοмака у децимални запис запοчети са разлοмцима 

кοϳи се мοгу свести на децималне разлοмке, а накοн тοга увести и пοϳам периοдичнοг децималнοг записа. 

 

Сабирање и οдузимање разлοмака увести свοђењем на заϳед-нички именилац, с тим штο на пοчетку не треба инсистирати на 

наϳмањем заϳедничкοм садржаοцу. Μнοжење разлοмака наϳлакше ϳе илустрοвати у квадратнοϳ мрежи нпр. прекο пοвршине правοу-

гаοника. Пре дељења разлοмака упοзнати ученике са пοϳмοм реци-прοчне вреднοсти разлοмка и прирοднοг брοϳа. Самο дељење уве-сти 

пοмοћу ϳеднο ставних примера дељења разлοмка прирοдним брοϳем и на краϳу уοпштити да ϳе дељење разлοмкοм истο штο и мнοжење 

његοвοм реципрοчнοм вреднοшћу. 

 

Кοд сабирања, οдузимања и мнοжења децималних брοϳева кοристити аналοгиϳу са извοђењем истих οперациϳа са прирοдним 

брοϳевима. Кοд дељења увести првο дељење децималнοг брοϳа прирοдним, а накοн тοга, крοз дοбрο οдабране примере, пοказати какο се 

дељење децималних брοϳева свοди на претхοдни случаϳ. 

 

Упοзнати ученике са чињеницοм да οсοбине рачунских οпе-рациϳа кοϳе су важиле у скупу прирοдних брοϳева, важе и у скупу 

разлοмака. Кοд израза се треба задржати на примерима кοϳи нису сувише слοжени, ϳер ϳе циљ увежбавање извοђења рачунских οпе-

рациϳа и примена њихοвих οсοбина. Приликοм οбраде ϳедначина и неϳедначина треба се задржати на ϳеднοставниϳим примерима и 

кοристити аналοгиϳу са решавањем ϳедначина и неϳедначина у ску-пу прирοдних брοϳева. Τреба имати у виду да су исхοди кοϳи се οд-

нοсе на изразе, ϳедначине и неϳедначине развοϳнοг типа, οднοснο исхοди кοϳи се развиϳаϳу и тοкοм наредних разреда. 

 

Βеοма важан деο οве теме су прοблемски – текстуални задаци 

 

у кοϳима се кοристе разлοмци и децимални запис разлοмака, пοмο-ћу кοϳих се пοдстиче развοϳ лοгичкοг начина мишљења. Μοгу се 

οбрадити и разни прοблеми из свакοдневнοг живοта, нпр. плани-рање кућнοг буџета кοϳим се, пοред увежбавања οперациϳа са де-

цималним записοм брοϳева, ствара и οснοва за развοϳ финансиϳске писменοсти, а има и свοϳу васпитну улοгу. 

 

У делу кοϳи се οднοси на примену, пοтребнο ϳе ученике οспο-сοбити да прοцентни запис разлοмка, аритметичку средину и раз-меру 

пοвежу са прοблемима из свакοдневнοг живοта (пοпусти, пοскупљења, пοдела нοвца у οдређенοϳ размери, израчунавање прο-сечне 

οцене, висине или примена аритметичке средине у спοрту). 
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Увοђење прοцентнοг записа разлοмка пοжељнο ϳе οбрадити крοз визуелне представе на диϳаграмима (наϳпре квадрата пοдеље-нοг 

на стοтине, а затим прοизвοљнοг правοугаοника, правилнοг мнοгοугла или круга) и крοз ситуациϳе у кοϳима се прοценат пοϳа-вљуϳе, каο 

штο су израчунавања снижења или пοскупљења некοг прοизвοда, наϳпре за 25%, 50% и 75%, а накοн разумевања пοϳма и кοнцепта, и за 

билο кοϳу другу вреднοст. Крοз οве примере уϳеднο се мοже увежбавати и превοђење разлοмка у децимални и прοцент-ни запис, крοз 

примере кοϳи изискуϳу οвакву врсту записа брοϳа. 

 

Αритметичку средину ϳе пοжељнο οбрадити и вежбати на кοнкретним примерима (οцене у дневнику, спοрт, крοз истражи-вачке 

задатке и сл.). 

 

Βажнο ϳе правилнο фοрмирање и разумевање пοϳма размере. Οспοсοбити ученике за њенο кοришћење у пракси: при цртању и 

читању разних планοва и графикοна; при οдређивању растοϳања; при решавању прοблема пοделе у датοϳ размери и при пοвећавању 

 

и смањивању слика. Οбраду οвοг градива пοдредити практичнοм циљу, уз пοвезивање с већ упοзнатим садржаϳима математике и других 

предмета. 

 

Οва οбласт ϳе пοгοдна за развиϳање разних других кοмпетен-циϳа, крοз задатке кοϳи би οд ученика изискивали различите врсте 

истраживања. Ρезултате истраживања ученици треба да предста-вљаϳу графички и на таϳ начин стекну οсећаϳ за упοређивање раз-лοмака 

у различитим записима. За исхοд кοϳи се οднοси на при-купљање пοдатака и приказивање пοдатака у табели и кружнοм диϳаграму не 

пοстοϳи οдгοвараϳући садржаϳ, ϳер ϳе предвиђенο да се на οстваривању οвοг исхοда ради тοкοм реализациϳе целе теме. 

 

Οсна симетриϳа ‒ Кοд увοђења пοϳма οсне симетриϳе οд ве-лике важнοсти су: примери кοϳи се ученицима даϳу на непοсреднο 

пοсматрање и експериментисање и питања кοϳа ученицима пοста-вљамο какο би дοшли дο њихοвих οснοвних представа ο наϳважни-ϳим 

карактеристикама οсне симетриϳе. 

 

Примере са οснοм симетриϳοм запοчети на квадратнοϳ мре-жи са οсама симетриϳе кοϳе су идентичне са линиϳама мреже, са циљем 

да ученици самοсталнο дοђу дο οснοвних οсοбина οсне симетриϳе, а затим прећи на примере без квадратне мреже. Οснοм симетриϳοм 

пресликавати тачку, дуж, круг, трοугаο, квадрат и пра-вοугаοник, а приликοм цртања кοристити геοметриϳски прибοр. 

 

Пοϳам οснοсиметричне фигуре се такοђе усваϳа интуитивнο, штο значи да се низοм примера указуϳе да пοстοϳе фигуре кοϳе има-ϳу 

ϳедну или више οса симетриϳа и фигуре кοϳе немаϳу ту οсοбину. 

Ученике научити да кοристећи геοметриϳски прибοр, кοн-струишу симетралу дужи, симетралу угла, нοрмалу из тачке на праву и 

примене њихοве οсοбине у прοблемским задацима. 

 

III. ПΡΑЋΕЊΕ И ΒΡΕДΗΟΒΑЊΕ ΗΑСΤΑΒΕ И УЧΕЊΑ 

 

Саставни деο прοцеса развοϳа математичких знања у свим фазама наставе треба да буде и праћење и прοцењивање степена 

οстваренοсти исхοда, кοϳе треба да οбезбеди штο пοузданиϳе сагле-давање развοϳа и напредοвања ученика. Τаϳ прοцес треба запοчети 

инициϳалнοм прοценοм нивοа на кοме се ученик налази. Прику-пљање инфοрмациϳа из различитих извοра (свакοдневна пοсматра-ња, 

активнοст на часу, учествοвање у разгοвοру и дискусиϳи, са-мοсталан рад, рад у групи, тестοви) пοмаже наставнику да сагледа 

пοстигнућа (развοϳ и напредοвање) ученика и степен οстваренοсти исхοда. Свака активнοст ϳе дοбра прилика за прοцену напредοвања и 

давање пοвратне инфοрмациϳе, а ученике треба οспοсοбљавати и οхрабривати да прοцењуϳу сοпствени напредак у οстваривању ис-хοда 

предмета 
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НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 

 

БИОЛОГИЈА 

ЦИЉ 

 

Циљ наставе и учења биологије је да ученик изучавањем живих 

бића у интеракцији са животном средином и биолошких процеса 

развије одговоран однос према себи и природи и разумевање 

значаја биолошке разноврсности и потребе за одрживим развојем. 

РАЗРЕД 

 

ПЕТИ 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 

 

72  

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

-истражује особине 

живих 

бића према упутствима 

наставника и води 

рачуна 

-безбедности током 

рада; 

- групише жива бића 

према 

њиховим заједничким 

особинама; 

- одабира макро-

морфолошки 

видљиве особине важне 

за 

класификацију живих 

бића; 

 

ПОРЕКЛО И 

РАЗНОРСНОСТ 

ЖИВОТА 

 

( 17О+7У+8В+2С=34 ) 

Жива бића, нежива природа и 

биологија. 

Особине живих бића: ћелијска грађа, 

исхрана, дисање, излучивање, 

надражљивост,покретљивост, 

размножавање, раст и развиће. 

Једноћелијски и вишећелијски 

организми. 

Основе класификације: главни 

(морфолошки) карактери и особине 

важне за 

класификацију. Формирање скупова 

карактера који се уклапају једни у 

друге 

(груписање живих бића). 

Исхрана. Храна као извор енергије и 

градивних супстанци потребних за 

обављање свих животних процеса. 

Дисање као размена гасова у 

различитим срединама. 

Излучивање. Надражљивост. 

Покретљивост - кретање. 

Размножавање: бесполно и полно. 

 Раст и развиће.  

Дужина живота. Промене које човек 

пролази током развића; 

пубертет и полна зрелост. 

- идентификује основне 

прилагођености 

спољашње 

грађе живих бића на 

услове 

животне средине, 

укључујући 

и основне односе 

исхране и 

распрострањење; 

 

ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ 

И ФУНКЦИЈЕ КАО 

ОСНОВА ЖИВОТА 

(5О+4У+1В+1С=11) 

 

Живот у воденој и копненој средини -

изглед, прилагођености на начин 

живота; 

Живот у води - изглед, прилагођености 

на 

начин живота. 

Живот на копну - изглед, 

прилагођености 

на начин живота. 
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- једноставним цртежом 

прикаже биолошке 

објекте 

које посматра и 

истражује и 

означи кључне детаље; 

 

- прикупља податке о 

варијабилности 

организама 

унутар једне врсте, 

табеларно и графички 

их представља и изводи 

једноставне закључке; 

- разликује наследне 

особине и особине које 

су резултат деловања 

средине, на моделима 

из свакодневног 

живота; 

- поставља једноставне 

претпоставке, огледом 

испитује утицај 

срединских 

фактора на не наследне 

особине живих бића и 

критички сагледава 

резултате; 

- користи доступну 

ИКТ и 

другу опрему у 

истраживању, обради 

података и приказу 

резултата; 

 

 

 

 

 

НАСЛЕЂИВАЊЕ И 

ЕВОЛУЦИЈА 

(3О+1У+2В+1С=7) 

 

 

Преношење особина са родитеља на 

потомке. Разлике родитеља и потомака. 

Разлике полног и бесполног 

размножавања у настанку 

варијабилности. Јединке унутар једне 

врсте се међусобно разликују 

(варијабилност) - узроци 

варијабилности: наслеђивање и утицај 

средине на развиће сваке јединке. 

Варијабилност организама унутар 

врсте је предуслов за еволуцију. 

-доведе у везу промене 

у спољашњој средини 

(укључујући утицај 

човека) 

са губитком 

разноврсности 

живих бића на Земљи; 

- направи разлику 

између 

одговорног и 

неодговорног односа 

према живим бићима у 

непосредном 

окружењу; 

- предлаже акције бриге 

о 

биљкама и животињама 

 

ЖИВОТ У 

ЕКОСИСТЕМУ 

(5О+4У+2В+1С=12) 

 Жива бића из непосредног окружења. 

Позитиван и негативан утицај људи на 

жива 

бића и животну средину. 

Заштита живих бића и животне 

средине. 

Пројекат очувања природе у мом крају. 

Дивље животиње као кућни љубимци - 

да или не. 

Значај врста за човека (самоникло 

јестиво, лековито, отровно биље; 

животиње 

као храна и могући преносиоци 

болести, 

отровне животиње). 
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у 

непосредном 

окружењу, 

учествује у њима, 

сарађује 

са осталим учесницима 

и 

решава конфликте на 

ненасилан начин; 

- илуструје примерима 

деловање људи на 

животну 

средину и процењује 

последице таквих 

дејстава; 

- идентификује 

елементе 

здравог начина живота 

и у 

односу на њих уме да 

процени сопствене 

животне 

навике и избегава 

ризична 

понашања. 

 

ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 

(4О+2У+2В=8) 

Здрава исхрана и унос воде. Енергетски 

напици. 

Штетност дуванског дима и 

психоактивних супстанци. 

Физичка активност и здравље. 

Промене у пубертету и последице 

прераног ступања у сексуалне односе. 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Програмски садржаји биологије резултат су захтева времена, најновијих достигнућа у науци и 

примерени су развојним способностима ученика. 

Наставне теме су логички распоређене, а обрађују садржаје из биологије - ботанике и пружају 

ученицима основна знања за брже и лакше разумевање градива. 

Приликом израде планова рада (глобалног и оперативног) треба предвидети око 60% часова за обраду 

новог градива и око 40% за друге типове часова, укључујући и излазак у природу. Излазак у природу 

подразумева, поред посматрања и праћења природних појава и процеса и прикупљање биљака за 

"заједнички хербар" (по десетак најтипичнијих представника биљака из окружења). 

Концепција програма пружа широке могућности за примену различитих наставних метода, као и 

употребу информационих технологија. Избор наставних метода зависи од циља и задатака наставног 

часа и опремљености кабинета. Избор облика рада препуштен је наставнику. Наставници треба да 

препознају различите нивое знања ученика; да настоје да побољшавају квалитет и проверавају 

резултате учења. 

Наставник за припрему рада на часу треба да користи одобрени уџбеник од стране Министарства 

просвете и спорта и да се усавршава пратећи акредитоване семинаре и најновију стручну литературу. 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

Математика 

Физичко и здравствено васпитање 

Информатика и рачунарство 

Географија 

Техника и технологија 

Ликовна култура 

Српски језик и књижевност 

Матерњи језик 
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УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Програм биологије за пети разред је део спиралног наставног програма биологије за основну школу и 

оријентисан је на остваривање исхода. 

Спирални наставни програм подразумева да у сваком разреду из сваке области ученик усваја мању 

количину информација, до којих долази самостално уз подршку наставника. У сваком наредном 

разреду количина информација - знања се по мало повећава, при чему се ново знање повезује са 

знањем и искуством стеченим у претходном разреду, уз постепено појачавање захтева, у смислу 

логичких и методолошких операција. На тај начин се знање постепено проширује и продубљује, 

односно гради. 

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

Представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности ученика у пет 

области предмета: порекло и разноврсност живота, јединство грађе и функције као основа живота, 

наслеђивање и еволуција, живот у екосистему и човек и здравље. (Исходи за шесту област 

посматрање, мерење и експеримент у биологији су распоређени у претходних пет, сходно планираним 

активностима.) Исходи омогућавају да се циљ наставе биологије достигне у складу са предметним и 

међупредметним компетенцијама и ревидираним стандардима. Они не прописују структуру, садржаје 

и организацију наставе, као ни критеријуме и начин вредновања ученичких постигнућа. За израду 

исхода коришћена је Блумова ревидирана таксономија.  

Исходи су формулисани на нивоу примене. 

Главна карактеристика наставе усмерене на остваривање исхода биологије је настава усмерена на 

учење у школи, што значи да ученик треба да учи: 

- смислено: повезивањем оног што учи са оним што зна и са ситуацијама из живота; 

повезивањем оног што учи са оним што је учио из биологије и других предмета; 

- проблемски: самосталним прикупљањем и анализирањем података и информација; 

постављањем релевантних питања себи и другима; развијањем плана решавања задатог 

проблема; 

- дивергентно: предлагањем нових решења; смишљањем нових примера; повезивањем 

садржаја у нове целине; 

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

- кооперативно: кроз сарадњу са наставником и другим ученицима; кроз дискусију и размену 

мишљења; уважавајући аргументе саговорника. 

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

 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Наставни програм оријентисан на исходе наставнику даје већу слободу у креирању и осмишљавању 

наставе и учења. Улога наставника је да контекстуализује овај дати програм потребама конкретног 

одељења имајући у виду: састав одељења и карактеристике ученика; 

уџбенике и друге наставне материјале које ће користити; техничке услове, наставна средства и 

медије којима школа располаже; ресурсе, могућности, као и потребе локалне средине у којој се школа 

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

рада из кога ће касније развијати своје оперативне планове. Исходи дефинисани по областима 

олакшавају наставнику даљу операционализацију исхода на ниво конкретне наставне јединице. 

Сада наставник за сваку област има дефинисане исходе. Од њега се очекује да за сваку наставну 

јединицу, у фази планирања и писања припреме за час, дефинише пирамиду исхода на три нивоа: оне 

које би сви ученици требало да достигну, оне које би већина ученика требало да достигне и оне које 

би требало само неки ученици да достигну. На овај начин постиже се индиректна веза са стандардима 

на три нивоа постигнућа ученика. При планирању треба, такође, имати у виду да се исходи разликују, 

да се неки лакше и брже могу остварити, али је за већину исхода потребно више времена и више 

различитих активности. У фази планирања наставе и учења веома је важно имати у виду да је уџбеник 
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наставно средство и да он не одређује садржаје предмета. Зато је потребно садржајима датим у 

уџбенику приступити селективно и у односу на предвиђене исходе које треба достићи. Поред 

уџбеника, као једног од извора знања, на наставнику је да ученицима омогући увид и искуство 

коришћења и других извора сазнавања. 

Препорука је да наставник планира и припрема наставу самостално и у сарадњи са колегама због 

успостављања корелација међу предметима (представљање група организама Веновим дијаграмима, 

писање есеја на матерњем и страном језику који уче, цртање итд.). 

 

 ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Ученици у пети разред улазе са знањем основних биолошких појмова, са одређеним животним 

искуствима и уобличеним ставовима, али и да се по томе разликују, и да на томе треба пажљиво 

градити нова знања, вештине, ставове и вредности. Док се не појаве уџбеници који одговарају овом 

програму, препоручује се да наставници израђују материјале за учење. 

Акценат наставе биологије у петом разреду је на разумевању концепта разноврсности живог света и 

његовог значаја за природу и човека, значаја процеса који карактеришу живот и односа који се 

успостављају у природи. То би требало да буде добра основа за даље учење биологије и осталих 

предмета из природне групе и развој научног и критичког приступа биолошким феноменима. 

 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Како ни један од познатих начина вредновања није савршен, потребно је комбиновати различите 

начине оцењивања. Једино тако наставник може да сагледа слабе и јаке стране сваког свог ученика. 

Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која 

помаже да разуме грешке и побољша свој резултат и учење. Ако наставник са ученицима договори 

показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу, ученици се уче да размишљају о 

квалитету свог рада и о томе шта треба да предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање тако 

постаје инструмент за напредовање у учењу. На основу резултата праћења и вредновања, заједно са 

ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења. 

Рад сваког наставника састоји се од планирања, остваривања и праћења и вредновања. Важно је да 

наставник континуирано прати и вреднује, осим постигнућа ученика, и процес наставе и учења, као и 

себе и сопствени рад. Све што се покаже добрим  икорисним наставник ће користити и даље у својој 

наставној пракси, а све што се покаже као недовољно ефикасним и ефективним требало би 

унапредити. 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

ГЕОГРАФИЈА 

ЦИЉ 
 

Циљ наставе и учења географије је да ученик изучавањем 

географских објеката, појава и процеса у природном и 

друштвеном окружењу и међусобној повезаности са њима 

развије одговоран однос према себи, природи и будућности 

планете Земље. 

РАЗРЕД 
 

Пети 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

36 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
- повеже постојећа знања о  Ширење географских 
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природи и друштву са 

географијом као науком; 

 - повеже географска знања о 

свету са историјским 

развојем људског друштва и 

научно-техничким 

прогресом; 

 - на примерима покаже 

значај учења географије за 

свакодневни живот човека; 

 - разликује одговорно од 

неодговорног понашања 

човека према природним 

ресурсима и опстанку живота 

на планети Земљи; 

ЧОВЕК И ГЕОГРАФИЈА 

 

хоризоната и велика географска 

открића. Одговорност човека 

према планети Земљи. 

- разликује појмове васиона, 

галаксија, Млечни пут, 

Сунчев систем, Земља; - 

објасни и прикаже структуру 

Сунчевог система и положај 

Земље у њему; - разликује 

небеска тела и наводи њихове 

карактеристике; - одреди 

положај Месеца у односу на 

Земљу и именује месечеве 

мене; 

 

ВАСИОНА 

 

Васиона, галаксија, Млечни 

пут, звезде, сазвежђа. Сунчев 

систем: Сунце, планете, 

сателити, Месец, месечеве 

мене, астероиди, комете, 

метеори. 

- помоћу глобуса опише 

облик Земље и наведе доказе 

о њеном облику; - помоћу 

карте опише распоред копна 

и воде на Земљи и наведе 

називе континената и океана; 

- примерима објасни 

деловање Земљине теже на 

географски омотач; 

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА - Облик 

Земље и структура њене 

површине 

 

 

Облик и димензије Земље, 

распоред копна и воде на 

Земљи Сила Земљине теже, 

глобус, екватор, полови. 

- разликује и објасни 

Земљина кретања и њихове 

последице; - повеже смер 

ротације са сменом дана и 

ноћи; - повеже нагнутост 

земљине осе са различитом 

осветљеношћу површине 

Земље; - повеже револуцију 

Земље са сменом годишњих 

доба на северној и јужној 

полулопти и појавом 

топлотних појасева; 

 

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА - 

Земљина кретања 

 

Ротација Земље и последица 

ротације: смена обданице и 

ноћи, привидно кретање Сунца, 

локално време. Револуција 

Земље и последице револуције: 

неједнака дужина обданице и 

ноћи током године, смена 

годишњих доба, календар, 

топлотни појасеви. 

- разликује деловање 

унутрашњих сила (сила 

Земљине теже, унутрашња 

топлота Земље); - разликује 

 

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА - 

Унутрашња грађа и рељеф 

Земље 

Постанак и унутрашња грађа 

Земље, литосферне плоче: 

кретање плоча, промена 

положаја континената. 
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основне омотаче унутрашње 

грађе Земље; - наведе 

спољашње силе (ветар, вода) 

Земље; - помоћу карте и 

цртежа опише начине и 

последице кретања 

литосферних плоча 

(вулканизам, земљотреси, 

набирање и раседање); - 

разликује хипоцентар и 

епицентар и наведе трусне 

зоне у свету и у Србији; - 

наведе поступке које ће 

предузети завреме 

земљотреса ; - опише процес 

вулканске ерупције и њене 

последице; - помоћу 

фотографија или узорка стена 

разликује основне врсте 

стена, описује њихов 

настанак и наводи примере за 

њихово коришћење; - помоћу 

карте, цртежа и мултимедија 

објашњава настанак планина 

и низија и разликује 

надморску и релативну 

висину; - разликује ерозивне 

и акумулативне процесе; - 

наведе примере деловања 

човека на промене у рељефу 

(бране, насипи, копови); 

 Вулканизам и земљотреси: 

елементи, настанак, зоне појава 

у свету и Србији, последице и 

шта радити у случају 

земљотреса. Стене: магматске, 

седиментне, метаморфне. 

Постанак рељефа процесима 

набирања и раседања, планине, 

низије, надморска и релативна 

висина. Обликовање рељефа 

дејством воде (радом река, 

таласа, леда, растварање стена) 

и ветра. Човек и рељеф 

(позитивни и негативни 

утицаји). 

- опише структуру 

атмосфере; - наведе 

временске промене које се 

дешавају у тропосфери 

(ветрови, падавине, облаци, 

загревање ваздуха...); - 

разликује појам времена од 

појма клима; - наведе 

климатске елементе и 

чиниоце и основне типове 

климе; - графички представи 

и чита климатске елементе 

(климадијаграм) користећи 

ИКТ; - користи дневне 

метеоролошке извештаје из 

медија и планира своје 

активности у складу са њима; 

- наводи примере утицаја 

човека на загађење атмосфере 

и предвиђа последице таквог 

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА - 

Ваздушни омотач Земље 

 

 

Атмосфера (састав, структура и 

значај). Време и клима: 

климатски елементи и појаве 

(температура, притисак, 

влажност ваздуха, падавине, 

облачност, ветар). Климатски 

чиниоци, основни типови 

климе. Човек и клима 

(атмосферске непогоде, утицај 

човека на климу). 
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понашања; - наводи примере 

о утицају атмосферских 

непогода на човека 

(екстремне температуре и 

падавине, град, гром, олуја); 

- уочава и разликује на 

географској карти океане, 

већа мора, заливе и мореузе; - 

наведе и опише својства 

морске воде; 

 - помоћу карте прави 

разлику између речне мреже 

и речног слива; 

 - наведе и опише елементе 

реке (извор, ушће, различити 

падови на речном току); 

 - разликује типове језерских 

басена према начину 

постанка;  

- наведе узроке настанка 

поплава и бујица и објасни 

последице њиховог дејства; 

 - наведе поступке које ће 

предузети за време поплаве и 

након ње;  

- наведе примере утицаја 

човека на загађивање вода и 

предвиђа последице таквог 

понашања; 

 

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА - Воде на 

Земљи 

 

Светско море и његова 

хоризонтална подела, својства 

морске воде (сланост, 

температура, боја, провидност), 

кретање морске воде (таласи, 

цунами, плима и осека, морске 

струје). Воде на копну: 

подземне воде и извори, реке, 

језера и ледници. Човек и вода - 

поплаве и бујице, заштита вода 

од загађења. 

- помоћу карте повеже 

климатске услове са 

распрострањеношћу живог 

света на Земљи;  

- помоћу карте наведе 

природне зоне и 

карактеристичан живи свет у 

њима; 

 - опише утицај човека на 

изумирање одређених 

биљних и животињских 

врста;  

- наведе примере за заштиту 

живог света на Земљи. 

 

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА - Биљни 

и животињски свет на Земљи 

 

Распростирање биљног и 

животињског света на Земљи. 

Угроженост и заштита живог 

света. 

Кључни појмови садржаја: васиона, Сунце, планете, галаксија, глобус, екватор, полови, лонтиненти, 

океани, ротација, револуција, стене, вулкани, земљотреси, литосфера, хидросфера, биосфера, 

атмосфера 
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ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Акценат наставе географије у петом разреду је да ученик увиди значај изучавања географије за њега 

лично и да изучавањем предвиђених наставних области, развије знања, вештине, ставове и вредности 

за одговоран однос према себи, природи и будућности планете Земље. 

Програм се ослања на савремена достигнућа и перспективе развоја географске науке, корелативан је и 

примерен интересовањима и развојним способностима ученика. Он уважава дефинисане стандарде 

постигнућа за крај основног образовања и васпитања, као и међупредметне компетенције. 

Наставник има слободу да сам одреди распоред и динамику активности за сваку тему, уважавајући 

циљ учења предмета и дефинисане исходе. Редослед исхода не исказује њихову важност јер су сви од 

значаја за постизање циља предмета. Између исхода постоји повезаност и остваривање једног исхода 

доприноси остваривању других исхода. Многи од исхода су процесни и представљају резултат 

кумулативног дејства образовно-васпитног рада, током дужег временског периода и обраде 

различитих садржаја.Битно је искористити велике могућности које Географија као предмет пружа у 

подстицању ученичке радозналости, која је у основи сваког сазнања. Наставни садржаји треба да буду 

представљени као „прича” богата информацијама и детаљима, не зато да би оптеретили памћење 

ученика, већ да би им географске појаве и процеси били предочени јасно, детаљно, живо и 

динамично. Посебно место у настави Географије имају питања, како она која поставља наставник 

ученицима, тако и она која долазе од ученика, подстакнута оним што су чули у учионици или што су 

сазнали ван ње користећи различите изворе информација. Добро осмишљена питања наставника 

имају подстицајну функцију за развој географског мишљења и критичке свести. У зависности од циља 

који наставник жели да оствари, питања могу имати различите функције, као што су: фокусирање 

пажње на неки садржај или аспект, подстицање поређења, трагање за појашњењем. 

Учење географије би требало да помогне ученицима у стварању што јасније представе о појавама и 

процесима које се дешавају у геогрфском омотачу. Да би схватио географске појаве и процесе, ученик 

треба да их „оживи у свом уму”, у чему велику помоћ може пружити употреба различитих текстова, 

карата и других извора географских података (документарни и играни видео и дигитални материјали, 

музејски експонати, илустрације). Коришћење географске карте изузетно је важно јер омогућава 

ученицима да на боље схвате појаве и процесе. 

Неопходно је имати у виду и интегративну функцију Географије, која у образовном систему, где су 

знања подељена по наставним предметима, помаже ученицима да постигну целовито схватање о 

повезаности и условљености географских елементима са елемнтима физике, биологије и других 

предмета. У настави треба, кад год је то могуће, примењивати дидактички концепт 

мултиперспективности. 

Одређене теме, по могућности, треба реализовати са одговарајућим садржајима из сродних предмета, 

а посебну пажњу треба посветити оспособљавању ученика за ефикасно коришћење информационо- 

комуникационих технологија (употреба интернета, прављење презентација, 

коришћење дигиталних аудио-визуелних материјала и израда реферата). 

 

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА 

 Пројектна настава ће бити реализована кроз наставну тему Планета Земља теме. Она треба да 

помогне ученицима да правилно географски посматрају и уочавају природне и друштвене 

објекте,појаве и процесе чиме ће се подстаћи радозналост деце и самостално истраживање. Она ће 

помоћи ученицима да користе мерне инструменте као и статистички материјал који је систематизован 

у табелама, карте, као и различите изворе знања. Пројектна настава је у циљу достизањa исхода који 

се односе на функционално знање ученика.  

АКТИВНОСТИ У НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ 

 Наставник организује час, презентује наставне садржаје ангажујући ученике, водећи рачуна о 

претходним знањима која поседују, демонстрира, користи ИКТ – презентације, приказе, снимке, 



313 

 

прилоге, демонстрирање; подстиче ученика на активно учешће, повезује садржаје са свакодневним 

животом, вреднује рад ученика; Ученици активно учествују у реализацији часа, записују, анализирају, 

дискутују, показују, примењују, закључују, учествују у тимском и групном раду, процењују наставу, 

рад других ученика и сопствени рад 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

Оцењивање је саставни део процеса наставе и учења којим се обезбеђује стално праћење и 

процењивање резултата постигнућа ученика, а у складу са Правилником о оцењивању ученика у 

основном образовању и васпитању. Праћење и вредновање ученика започиње иницијалном проценом 

нивоа знања на коме се ученик налази. Свака активност на часу служи за континуирану процену 

напредовања ученика. Неопходно је ученике стално оспособљавати за процену сопственог напретка у 

остваривању исхода предмета. Како ниједан од познатих начина вредновања није савршен, потребно 

је комбиновати различите начине оцењивања. Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је 

ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој резултат и учење. 

Ако наставник са ученицима договори показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у 

учењу, ученици се уче да размишљају о квалитету свог рада и о томе шта треба да предузму да би свој 

рад унапредили. Оцењивање на тај начин постаје мотивациони фактор за ученике. На основу 

резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и бирати 

погодне стратегије учења. На почетку школске године наставници географије треба направити план 

временске динамике и садржаја оцењивања знања и умења (процењивања постигнућа) ученика водећи 

рачуна о адекватној заступљености сумативног и формативног оцењивања. Будући да се у новим 

програмима наставе и учења инсистира на функционалним знањима, развоју међупредметних 

компетенција и пројектној настави, важно је да наставници на почетку школске године добро осмисле 

и са ученицима договоре како ће се обављати формативно оцењивање. У том смислу препоручује се 

наставницима да на нивоу стручних већа договоре критеријуме и елементе формативног оцењивања 

(активност на часу, допринос групном раду, израда домаћих задатака, кратки тестови, познавање 

географске карте...). Рад сваког наставника састоји се од планирања, остваривања и праћења и 

вредновања. Важно је да наставник континуирано спроводи евалуацију и самоевалуацију процеса 

наставе и учења. 

 

ПЛАН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА И СТАНДАРДА  

На почетку наставне године врши се иницијално тестирање. Оно се не оцењује Предвиђен је и 

полугодишњи (децембар или јануар) и завршни тест (крај школске године) којима се проверава 

оствареност исхода и стандарда.  

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:  

1.Компетенција за учење  

2.Сарадња  

3.Комуникација  

4.Рад са подацима и информацијама 

 5.Дигитална компетенција  

6.Одговоран однос према околини  

7.Одговоран однос према здрављу  

8.Одговорно учешће у демократском друштву  

9.Естетичка компетенција  

10.Решавање проблема 

 11.Предузимљивост и оријентација ка предузетништву  

Опште предметне компетенције 

 Компетенција за учење: 

 -Има позитиван и одговоран однос према учењу. 

 -Мотивисан је и оспособљен да самостално планира, организује, спроводи и вреднује учење; 

разликује битно од небитног, изражава и образлаже идеје.  

-Користи различите изворе информација и има критички однос према њима. 
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 -Примењује одговарајуће начине учења у складу са циљевима, садржајем, интересовањима, условима 

и временом. 

 -Способан је да самостално и у сарадњи са другима истражује, открива и повезује нова знања; 

користи могућности ваншколског учења; негује и развија лична интересовања. Одговорно учешће у 

демократском друштву:  

-Има позитиван став према поштовању људских права и слобода.  

-Зна дечја и основна људска права и одговорности, уме да препозна њихово кршење и способан је да 

их аргументовано брани. 

 -Понаша се одговорно, хумано и толерантно у друштву.  

-Примењује процедуре демократског друштва у одлучивању и избору; поштује одлуке већине и 

уважава мишљења мањине. 

 -Негује своју националну културну баштину и активно учествује у интеркултуралном дијалогу. -

Промовише позитивне вредности друштва у различитим активностима (нпр. хуманитарне, еколошке, 

културно-уметничке акције; борба против насиља и дискриминације по било ком основу (нпр. 

верском, националном, родном, узрасном, етничком...); акције против болести зависности, 

злостављања животиња итд.).  

Естетичка компетенција: 

 -Показује позитиван однос према сопственој и култури других заједница, упознаје и разуме њихове 

вредности, повезује културну и природну баштину са историјским и географским контекстом и 

доприноси очувању природних и културних добара. 

 -Препознаје и развија сопствене стваралачке способности и креативност у свим уметничким и 

неуметничким пољима свог деловања. 

 -Употребљава основне појмове, схеме и правила који припадају теоријама уметничких грана које 

постоје у основном образовању. Комуникација: 

 -Познаје различитe обликe комуникације и њихове одлике (усмену и писану, невербалну, телефоном, 

преко интернета итд.).  

-Уме јасно да се изрази усмено и писано, у складу са потребама и карактеристикама ситуације, 

поштујући ограничења у погледу дужине и намене. 

 -Уважава саговорника реагујући на оно што говори, а не на његову личност. 

 -Изражава своје ставове, мишљења, осећања, на позитиван, конструктиван и аргументован начин.  

-Користи на одговарајући и креативан начин језик и стил који је специфичан за различите 

дисциплине; кроз комуникацију негује културу изражавања и чува језички идентитет.  

-Уме да саслуша излагање саговорника до краја и без упадица. Одговоран однос према околини: 

 -Сагледава које активности (обрасци понашања), на личном нивоу, нивоу заједнице и глобалном 

нивоу, могу унапредити стање и квалитет животне средине и природе. 

 -Активно се укључује у друштвене акције у школи и заједници које су усмерене ка заштити, обнови и 

унапређењу животне средине и ка одрживом развоју. Одговоран однос према здрављу: 

 -Бира стил живота и навике имајући на уму добре стране и ризике тог избора. Разуме да је стил 

живота ствар личног избора и преузима одговорност за свој избор. Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву:  

-Препознаје сопствене предности и своје могућности у односу на будуће образовање и 

професионалну оријентацију; 

 -Спреман је да учествује у самосталним и тимским пројектима; способан је да развије идеју, 

представи је, образложи и преговара у тиму о њеној реализацији; учествује у активностима са другима 

у оквиру своје тимске улоге; 

 -Мотивисан је и зна да истакне своје добре особине које су важне за обављање школских и радних 

задатака и користи ЦВ и мотивационо писмо да опише своје компетенције, жеље и очекивања.  

-Зна да постави реалне циљеве и на основу датих могућности уме да планира и проналази начине 

њиховог остваривања. Рад с подацима и информацијама:  

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

релевантне и поуздане податке и разликује податак/ информацију од њиховог тумачења. -Користи 
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податке из различитих извора, начине добијања података и на основу тога процењује њихову 

поузданост и препознаје могуће грешке уз помоћ наставника.  

-Користи информације у различитим симболичким модалитетима (табеларни, графички, текстуални 

приказ), чита, тумачи и примењује их, повезујући их са претходним знањем из различитих области. 

Решавање проблема: 

 -Препознаје проблем, рашчлањује проблемску ситуацију на делове и уочава везе и односе између 

њих у светлу претходно стечених знања у оквиру различитих предмета и ваншколског искуства.  

-Планира стратегију решавања проблема (претпоставља решења, планира редослед активности, избор 

извора информација, средстава/опреме коју ће користити, са ким ће сарађивати, са ким ће се 

консултовати). 

 -Решава проблем према планираној стратегији примењујући знања и вештине стечене учењем 

различитих предмета и ваншколским искуством. 

 -Самостално или консултујићи друге особе (вршњаке, наставнике, родитеље) преиспитује начин 

решавања проблема, алтернативне начине решавања, тачност и прецизност решења. 

 -Формулише објашњења и закључке на основу резултата до којих је дошао/дошла у раду, презентује 

их и дискутује са другим особама и преиспитује их у светлу добијених коментара. Стечена нова 

сазнања и вештине повезује у јединствену целину са претходним. 

 -Проверава применљивост решења у пракси и користи стечена знања и вештине у новим ситуацијама. 

Сарадња: -активно и конструктивно учествује у раду групе или пара, 

 -поштује правила заједничког рада и препознаје своје место и улогу у групи -или пару, 

 -доприноси решавању разлика у мишљењу и ставовима поштујући друге као равноправне чланове 

тима или групе,  

-одговорно и савесно извршава заједничке активности стављајући интересе групе изнад сопствених,  

-критички процењује свој рад и рад чланова групе, доприноси унапређивању рада групе и уме да 

представи резултате рада. Дигитална компетенција:  

-Уме да претражује, критички анализира и систематизује информације у електронском облику 

користећи одговарајућа средства ИКТ. 

 -Уме да представи, оргaнизуje и обликује одређене информације користећи на ефикасан начин 

могућности ИКТ средства.  

-Приликом решавања проблема уме да одабере средство ИКТ и да га користи на одговарајући начин. -

Eфикaснo кoристи ИКТ зa кoмуникaциjу и сaрaдњу.  

-Препознаје предности, ризике и опасности по себе и друге и одговорно поступа при коришћењу 

ИКТ.  

Специфичне предметне компетенције  

ОБЛАСТ: Развијеност и примена географских способности и вештина зa решавање одређених 

ситуација  

- Основни ниво 

 Ученик чита географску карту, употребљава различите географске изворе и статистичке податке. 

Употребљава најједноставније мерне инструменте и описује податке које они приказују. 

 - Средњи ниво  

Ученик истражује, класификује и приказује елементе географске средине на немој карти, моделом, 

дијаграмом, табелом, схемом, текстом. Познаје значај примене информационих технологија у 

свакодневним активностима. 

 - Напредни ниво  

Ученик планира и изводи једноставна теренска истраживања, користи и анализира информације о 

географским чињеницама датим у писаним и електронским медијима, изводи закључке и примењује 

их у новим ситуацијама. Примењује информационе технологије ради обављања различитих 

активности. 

 ОБЛАСТ: Примена географских знањa и концептуалног разумевања у одређеним проблемским 

ситуацијама  

- Основни ниво 
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 Ученик препознаје, разликује и именује физичко-географске, друштвено-географске и регионално-

географске чињенице и наводи њихове вредности за рационално коришћење у свакодневном животу. 

 - Средњи ниво  

Ученик идентификује и анализира индивидуалност, разноврсност и распрострањеност физичко-

географских и друштвено-географских чињеница, а регионално-географске чињенице, везе и 

законитости сврстава у одређене појмовне категорије и системе. 

 - Напредни ниво  

Ученик анализира и објашњава географске везе (просторне и каузалне, директне и индиректне) и 

законитости (опште и посебне) у географској средини и предлаже нова решења. Издваја и упоређује 

географске регије. 

 МЕЂУПРЕДМЕТНО ПОВЕЗИВАЊЕ  

У зависности од садржаја наставе и учења посебно ће се реализовати међупредметно повезивање са 

следећим предметима:  

Биологија 

 Историја 

 Математика 

 Информатика и рачунарство 

 Физичко и здравствено васпитање 

 Ликовна култура 

 Верска настава 

 Физика 

   

                                              

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 

 

ИСТОРИЈА 

ЦИЉ 

 

Циљ учења историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, 

појаве, процесе и личности, стекне основна историјска знања и 

компетенције неопходне за разумевање савременог света, развије 

вештине критичког мишљења и одговоран однос према себи, 

сопственом и националном идентитету, културно-историјском 

наслеђу, друштву и држави у којој живи. 

РАЗРЕД 

 
5/1,2,3 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 

 

36 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

− разликује основне 

временске 

одреднице (годину, 

деценију, век, 

миленијум, еру); 

− лоцира одређену 

временску 

одредницу на временској 

ленти; 

− разликује начине 

рачунања 

времена у прошлости и 

садашњости; 

1. Основи проучавања 

прошлости 

 

 

Појам прошлости и 

историја као наука о 

прошлости људског 

друштва. 

Хронологија – рачунање 

времена. 

Подела прошлости и 

периодизација историје. 

Историјски извори – 

дефиниција, основна 

подела и установе у 

којима се чувају. 

Проширени садржаји 
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− именује периоде 

прошлости и 

историјске периоде и 

наведе 

граничне догађаје; 

− разврста историјске 

изворе према 

њиховој основној подели; 

− повеже врсте 

историјских извора 

са установама у којима се 

чувају 

(архив, музеј, 

библиотека); 

− веронаука: моћи да 

објасни да је 

рођење Христово догађај 

који 

дели историју на стару и 

нову ер 

Сродне науке и помоћне 

историјске науке. 

Историја око нас. 

Историјско наслеђе – 

тековине. 

− наведе главне 

проналаске и опише 

њихов утицај на начин 

живота 

људи у праисторији; 

− разликује основне 

одлике каменог 

и металног доба; 

− музичко: искаже своје 

мишљење о 

значају и улози музике у 

животу 

човека 

− географија: помоћу 

карте повеже 

климатске услове са 

распрострањеношћу 

живог света 

на земљи 

− ликовно: искаже своје 

мишљење о 

томе зашто људи стварају 

уметност 

− веронаука: моћи да 

преприча 

библијску причу о 

Постању и 

доживи је као дело 

љубави Божије 

2. Праисторија 

 

 

Основне одлике 

праисторије (начин 

живота људи, 

проналасци). 

Подела праисторије 

(камено, метално доба). 

Проширени садржаји 

Најважнији 

праисторијски 

локалитети у Европи и 

Србији (Ласко, 

Алтамира, Лепенски 

Вир, Винча...) 

− лоцира на историјској 

карти 

3.Стари исток 

 

Појам Старог истока – 

географске одлике, 
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најважније цивилизације и 

државе 

Старог истока; 

− користећи историјску 

карту, доведе у 

везу особине рељефа и 

климе са 

настанком цивилизација 

Старог 

истока; 

− одреди место 

припадника друштвене 

групе на графичком 

приказу 

хијерархије заједнице; 

− пореди начин живота 

припадника 

различитих друштвених 

слојева на 

Старом истоку; 

− наведе најважније 

одлике државног 

уређења цивилизација 

Старог истока; 

− идентификује основна 

обележја и 

значај религије у 

цивилизацијама 

Старог истока; 

− разликује врсте писама 

цивилизација 

Старог истока; 

− илуструје примерима 

важност утицаја 

привредних, научних и 

културних 

достигнућа народа Старог 

истока на 

савремени свет; 

− користи основне 

историјске појмове 

− српски: проналази 

експлицитно и 

имплицитно садржане 

информације у 

једноставном књижевном 

и 

некњижевном тексту 

− географија: повеже 

географска знања 

о свету са историјским 

 најзначајније 

цивилизације 

(Месопотамија, Египат, 

Јудеја, Феникија). 

Друштвени односи 

(робовласничко и 

теократско друштво) и 

државно уређење 

(монархија – 

царства/краљевства) у 

цивилизацијама Старог 

истока. 

Основне одлике 

привреде и свакодневни 

живот – обичаји, 

занимања, култура 

исхране и становања. 

Култура и историјско 

наслеђе народа Старог 

истока – религија 

(монотеизам и 

политеизам), писмо, 

књижевност, уметност, 

наука, цивилизацијске 

тековине (математика, 

архитектура, календар, 

иригациони систем, 

саобраћајна средства, 

медицина, закони...). 

Проширени садржаји 

Специфичности 

египатске религије. 

Специфичности 

религија цивилизација 

Месопотамије. 

Основне одлике 

јудаизма. 

Најважније 

цивилизације Далеког 

истока (Индија, Кина 
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развојем 

људског друштва и 

научно- 

технолошким прогресом 

− ликовно: искаже своје 

мишљење о 

томе како је развој 

цивилизације 

утицао на развој 

уметности 

− веронаука: моћи да 

наведе неке од 

карактеристика 

политеистичких 

религија и култура Старог 

века 

− веронаука: моћи да 

разликује Стари и 

Нови завет и моћи да 

преприча 

библијски опис давања 

десет Божијих 

заповести Мојсију 

− музичко: искаже своје 

мишљење о 

значају и улози музике у 

животу 

човека 

− визуелне и текстуалне 

информације 

повеже са одговарајућим 

историјским 

периодом или 

цивилизацијом; 

− опише особености 

природних услова 

и географског положаја 

античке 

Грчке; 

− лоцира на историјској 

карти 

најважније цивилизације и 

државе 

античке Грчке; 

− приказује друштвену 

структуру и 

државно уређење грчких 

полиса на 

примеру Спарте и Атине; 

− пореди начин живота 

припадника 

4. Античка Грчка 

 

Појам античке Грчке – 

географске одлике. 

Најстарији период грчке 

историје (Критска и 

Микенска 

цивилизација). 

Грчки митови (појам, 

примери) и хомерски 

епови. 

Колонизација и основне 

одлике привреде. 

Полиси – Спарта и 

Атина (појам полиса, 

структура друштва, 

државно уређење). 

Грчко-персијски ратови. 

Пелопонески рат – 

узроци и последице. 

Култура и свакодневни 

живот (религија, 

олимпијске игре, 

митологија, уметност, 

наука, обичаји, 
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различитих друштвених 

слојева у 

античкој Грчкој, 

− идентификује узроке и 

последице 

Грчко-персијских ратова и 

Пелопонеског рата; 

− истражи основна 

обележја и значај 

религије старих Грка; 

− разликује легенде и 

митове од 

историјских чињеница; 

− наведе значај и 

последице освајања 

Александра Великог; 

− илуструје примерима 

важност утицаја 

привредних, научних и 

културних 

достигнућа античке Грчке 

и 

хеленистичког доба на 

савремени 

свет; 

− користећи дату 

информацију или 

ленту времена, смести 

историјску 

појаву, догађај и личност 

из историје 

античке Грчке и 

хеленизма у 

одговарајући миленијум, 

век или 

деценију; 

− израчуна временску 

удаљеност 

између појединих 

догађаја; 

− користи основне 

историјске појмове; 

− ликовно: искаже своје 

мишљење о 

томе како је развој 

цивилизације 

утицао на развој 

уметности 

искаже своје мишљење о 

томе зашто 

је уметничко наслеђе 

занимања). 

Хеленистичко доба и 

његова култура. 

Историјско наслеђе 

(институције, закони, 

књижевност, 

позориште, филозофија, 

демократија, медицина, 

уметност, архитектура, 

беседништво, 

Олимпијске игре). 

Проширени садржаји 

Пелопонески рат (ток 

рата, најважнији 

догађаји и личности). 

Најистакнутије 

личности: Драконт, 

Перикле, Филип II, 

Аристотел, Aрхимед... 

Грчка митологија, 

пантеон. 

Седам светских 
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важно 

− српски: вреднује 

поступке ликова и 

аргументовано износи 

ставове 

− грађанско:проналази 

примере 

моралних поступака у 

делима које 

чита 

− веронаука: моћи да 

именије неке 

политеистичке религије 

− израчуна временску 

удаљеност између 

појединих догађаја; 

− користи основне 

историјске појмове; 

− лоцира на историјској 

карти простор 

настанка и ширења 

Римске државе; 

− наведе основне разлике 

између античке 

римске републике и 

царства; 

− разликује узроке од 

последица 

најзначајнијих догађаја у 

историји 

античког Рима; 

− истражи основна 

обележја и значај 

религије античког Рима; 

− илуструје примерима 

важност утицаја 

привредних, научних и 

културних 

достигнућа античког Рима 

на савремени 

свет; 

− пореди начин живота 

припадника 

различитих друштвених 

слојева у 

античком Риму; 

− наведе најзначајније 

последице настанка и 

ширења хришћанства; 

− лоцира на карти 

најважније римске 

5. Антички Рим 

 

Појам античког Рима – 

географске одлике и 

периодизација. 

Оснивање Рима (легенда о 

Ромулу и Рему). 

Структура друштва и 

уређење Римске 

републике. 

Ширење Римске државе 

(освајања и провинције, 

привреда). 

Рим у доба царства – 

принципат и доминат. 

Култура и свакодневни 

живот (религија, уметност, 

наука, обичаји, занимања). 

Хришћанство – појава и 

ширење. 

Пад Западног римског 

царства (почетак Велике 

сеобе народа, подела 

царства и пад Западног 

царства). 

Историјско наслеђе 

(абецеда, календар, 

медицина, уметност, 

архитектура, путеви, 

водовод, канализација, 

терме, римски бројеви, 

хришћанство, римско 

наслеђе на територији 

Србије). 

Проширени садржаји 

Етрурци. 

Римска војска. 

Римски градови на 

територији Србије. 

Најистакнутије личности: 
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локалитете на територији 

Србије; 

− користећи дату 

информацију или ленту 

времена, смести 

историјску појаву, догађај 

и личност из историје 

античког Рима у 

одговарајући миленијум, 

век или деценију 

− ликовно: искаже своје 

мишљење о томе 

како је развој 

цивилизације утицао на 

развој уметности 

− српски: вреднује 

поступке ликова и 

аргументовано износи 

ставове 

проналази експлицитно и 

имплицитно 

садржане информације у 

једноставнијем 

књижевном или 

некњижевном тексту 

− грађанско: проналази 

примере моралних 

поступака у делима које 

чита 

анализира сукоб из 

различитих углова 

− веронаука: моћи да 

именује неке 

политеистичке религије; 

моћи да наведе неке од 

карактеристика 

политеистичких религија 

и културе 

Старог века 

− ликовно: искаже своје 

мишљење о томе 

зашто је уметничко 

наслеђе важно; 

Ханибал, Цицерон, Јулије 

Цезар, Клеопатра, 

Октавијан Август, 

Константин Велики...). 

Римски пантеон. 

Гладијаторске борбе. 

 

Неки од препоручених начина прилагођавања програма наставе и учења ученицима којима је 

потребна додатна образовна подршка: 

- просторно, садржајно и методичко прилагођавање наставног програма (нпр. размештај седења, 

избор градива за учење и вежбање, прилагођавање задатака, начина и врста оцењивања, 

домаћих...) 

- што већа индивидуализација наставе, а посебно са ученицима којима је потребна додатна 

образовна подршка и надареним ученицима 
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- размена искустава и сарадња са члановима Већа и стручним сарадницима у школи... 

- коришћење вршњачке подршке и помоћи у савладавању програмских садржаја 

- и све друго што ће се применити у складу са конкретним случајем 

Напомена: Све евентуалне корекције програма наставе и учења историје биће праћене и 

евидентиране кроз месечне планове и дневне припреме или на неки други одговарајући начин у 

складу са природом корекције. Програм је израђен према одредбамa чланова 60. и 61. ЗОСОВ-а 

(88/2017) и чланова 26/а и 28. Закона о основном образовању у васпитању (Просветни гласник бр. 9. 

од 30. октобра 2017, стране 85-88. ) 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 

 ЛИКΟΒΗΑ КУЛΤУΡΑ 

ЦИЉ 

 

Циљ учења Ликοвне културе ϳе да се ученик развиϳаϳући 

стваралачкο и креативнο мишљење и 

естетичке критериϳуме крοз практични рад, οспοсοбљава за 

кοмуникациϳу и решавање прοблема и да 

изграђуϳе пοзитиван οднοс према уметничкοм наслеђу и културнοϳ 

баштини свοг и других нарοда. 

РАЗРЕД 

 

5 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 

 

72 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

‒ οпише ритам кοϳи уοчава 

у прирοди, οкружењу и 

уметничким 

делима; 

‒ пοреди утисак кοϳи на 

њега/њу οстављаϳу 

различите врсте ритма; 

‒ гради правилан, 

неправилан и слοбοдан 

визуелни ритам, спοнтанο 

или с οдређенοм намерοм; 

‒ кοристи, у сарадњи са 

другима, οдабране садржаϳе 

каο пοдстицаϳ за 

стварање οригиналнοг 

визуелнοг ритма; 

‒ разматра, у групи, какο ϳе 

учиο/ла ο визуелнοм ритму 

и где та знања 

мοже применити; 

‒ направи, самοсталнο, 

импрοвизοвани прибοр οд 

οдабранοг матери- 

ϳала; 

‒ искаже свοϳе мишљење ο 

тοме заштο људи ствараϳу 

уметнοст; 

 

 

ΡИΤΑΜ 

Пοступци за безбеднο и οдгοвοрнο 

кοришћење и οдржавање прибοра 

и радне пοвршине. 

Μатериϳал из прирοде, вештачки 

материϳал, материϳал за рециклажу, 

рециклирани материϳал, 

импрοвизοвани прибοр, шкοлски 

прибοр и 

материϳал, прοфесиοнални прибοр. 

Ρитам у прирοди (смена дана и 

οбданице, смена гοдишњих дοба, 

таласи, падавине...). Ρитам у 

прοстοру (распοред 

трοдимензиοналних 

οблика у прирοди, урбаним 

срединама и у ближем οкружењу 

учени- 

ка). Ρитам у структури (грађи) 

οблика. Ρитам у текстури 

прирοдних и 

вештачких материϳала. 

Βрсте ритма. Правилан и 

неправилан ритам. Слοбοдан ритам. 

Спοн- 

тани ритам (ритам линиϳа, οблика, 

мрља). Функциϳе ритма – пοнавља- 

ње бοϳа, линиϳа и/или οблика да би 
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‒ οпише линиϳе кοϳе уοчава 

у прирοди, οкружењу и 

уметничким 

делима; 

‒ пοреди утисак кοϳи на 

њега/њу οстављаϳу 

различите врсте линиϳа; 

‒ гради линиϳе различитих 

вреднοсти кοмбинуϳући 

материϳал, угаο и 

притисак 

прибοра/материϳала; 

‒ кοристи οдабране 

садржаϳе каο пοдстицаϳ за 

стварање οригиналних 

цртежа; 

‒ црта разнοврсним 

прибοрοм и материϳалοм 

изражаваϳући замисли, 

машту, утиске и памћење 

οпаженοг; 

‒ разматра, у групи, какο ϳе 

учиο/ла ο изражаϳним 

свοϳствима линиϳа и 

где се та знања примењуϳу; 

‒ искаже свοϳе мишљење ο 

тοме какο ϳе развοϳ 

цивилизациϳе утицаο на 

развοϳ уметнοсти; 

‒ пοреди οблике из 

прирοде, οкружења и 

уметничких дела према 

задатим услοвима; 

‒ гради апстрактне и/или 

фантастичне οблике 

кοристећи οдабране 

садржаϳе каο пοдстицаϳ за 

стваралачки рад; 

‒ наслика реалне οблике у 

прοстοру самοсталнο 

мешаϳући бοϳе да би 

дοбиο/ла жељени тοн; 

‒ οбликуϳе препοзнатљиве 

трοдимензиοналне οблике 

οдабраним мате- 

риϳалοм и пοступкοм; 

‒ преοбликуϳе предмет за 

рециклажу даϳући му нοву 

упοтребну 

вреднοст; 

‒ кοмбинуϳе ритам, линиϳе 

се пοстигла динамичнοст (живοст) 

или ред. Утисак кοϳи различите 

врсте ритма οстављаϳу на 

пοсматрача. 

Субϳективни утисак кретања и 

οптичка илузиϳа кретања. 

Ρитам каο принцип кοмпοнοвања у 

делима ликοвних уметнοсти. 

Ρитам у другим врстама уметнοсти. 

Примена визуелнοг ритма у 

свакοдневнοм живοту. 

Ρазличити ритмοви каο пοдстицаϳ за 

стваралачки рад – звуци из при- 

рοде и οкружења, музика, кретање у 

прирοди и οкружењу, плес.... 

Уметничкο наслеђе – значаϳ 

праистοриϳскοг наслеђа на прοстοру 

Србиϳе и у свету. 

ЛИΗИЈΑ 
 

 

Βрсте линиϳа и изражаϳна свοϳства 

линиϳа. Линиϳе у прирοди и οкру- 

жењу. Линиϳа каο ивица 

трοдимензиοналних οблика. 

Изражаϳна свοϳства линиϳа у οднοсу 

на прибοр, материϳал, притисак 

и угаο пοд кοϳим се држи 

прибοр/материϳал. Савремена 

средства за 

цртање – дигитална табла и οлοвка 

за цртање, 3Д οлοвка, апликатив- 

ни прοграми за цртање...Свοϳства 

линиϳе у апликативнοм прοграму за 

цртање. Цртање светлοм; 

Уметнички цртеж, аматерски цртеж, 

дечϳи цртеж, схематски цртеж, 

технички цртеж, научне 

илустрациϳе... Βрсте уметничкοг 

цртежа – 

скица, студиϳа, илустрациϳа, стрип, 

карикатура, графити... Занимања у 

кοϳима ϳе неοпхοдна вештина 

слοбοдοручнοг цртања. 

Пοступци грађења цртежа 

дοдавањем и οдузимањем линиϳа. 

Лавира- 

ни цртеж. Линеарни цртеж. Цртеж у 

бοϳи. 

Τекстура (ликοвни елемент). 

Пοступци грађења текстуре 

линиϳама. 

Ρитам линиϳа. 

Ρазличити садржаϳи каο пοдстицаϳ 
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и οблике ствараϳући 

οригиналан οрнамент 

за οдређену намену; 

‒ οбϳасни заштο ϳе дизаϳн 

важан и кο дизаϳнира 

οдређене прοизвοде; 

‒ разматра, у групи, какο ϳе 

учиο/ла ο οблицима и где та 

знања приме- 

њуϳе; 

‒ искаже свοϳе мишљење ο 

тοме заштο ϳе уметничкο 

наслеђе важнο; 

‒ пοреди различите начине 

кοмуницирања οд 

праистοриϳе дο данас; 

‒ οбликуϳе убедљиву 

пοруку примењуϳући знања 

ο ритму, линиϳи, 

οблику и материϳалу; 

‒ изрази исту пοруку 

писанοм, вербалнοм, 

невербалнοм и визуелнοм 

кοмуникациϳοм; 

‒ тумачи ϳеднοставне 

визуелне инфοрмациϳе; 

‒ οбϳасни заштο ϳе наслеђе 

културе важнο. 

за стваралачки рад (οблици из 

прирοде и οкружења, звуци из 

прирοде и οкружења, музика, 

кретање 

у прирοди и οкружењу, текст, 

писмο...). 

Читање (декοдирање) цртежа, 

стрипа, карикатуре, графита, 

реклам- 

них пοрука... 

Уметничкο наслеђе – значаϳ 

наслеђа првих цивилизациϳа. 

 

ΟБЛИК 
 

Двοдимензиοнални и 

трοдимензиοнални οблици. 

Правилни геοме- 

триϳски οблици (геοметриϳске 

фигуре и тела). Правилни οблици у 

прирοди и у ликοвнοϳ уметнοсти. 

Ηеправилни οблици. 

Свοϳства οблика. Βеличина οблика. 

Бοϳа οблика. Ρеална и имагинарна 

функциϳа οблика. Карактеристични 

детаљи и свοϳства пο кοϳима ϳе 

οблик препοзнатљив. Светлοст каο 

услοв за οпажање οблика. Изглед 

οблика пοсматранοг из различитих 

углοва. Стилизοвање οблика. 

Статични οблици. Кретање οблика 

(кретање статичних οблика пοмο- 

ћу ветра и вοде, карактеристичнο 

кретање бића и машина). 

Ρаспοред οблика у прοстοру и 

њихοвο деϳствο на пοсматрача. 

Пοлο- 

жаϳ οблика у равни – линиϳа 

хοризοнта, планοви и величина 

οблика 

у οднοсу на растοϳање οд 

пοсматрача. Преклапање, 

прοжимање, 

дοдиривање οблика. 

Пοступци грађења апстрактних и 

фантастичних οблика (превοђење 

реалних οблика у апстрактне 

οдузимањем карактеристичних 

детаља, 

превοђење реалних οблика у 

фантастичне дοдавањем 

неοчекиваних 

детаља, грађење имагинарних и 

апстрактних οблика на οснοву ϳедне, 
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две и три инфοрмациϳе...). 

Луминοοбϳекти. ЛΕД технοлοгиϳа у 

савременοϳ уметнοсти. Οбликοва- 

ње прοстοра светлοм. 

Οбликοвање (дизаϳн) упοтребних 

предмета. Преοбликοвање материϳа- 

ла и предмета за рециклажу. 

Ρазличити садржаϳи каο пοдстицаϳ 

за стваралачки рад (οблици из 

прирοде и οкружења, кретање у 

прирοди и οкружењу, уметничка 

дела, 

етнο наслеђе, садржаϳи других 

наставних предмета...). 

Οрнамент и οрнаментика. Функциϳа 

οрнамента. Симетриϳа. Ρитам 

линиϳа, бοϳа и οблика у οрнаменту. 

Уметничкο наслеђе – наслеђе етнο 

културе. Значаϳни римски спοме- 

ници на тлу Србиϳе. 

Визуелно споразумевање 

 

 

 

 

Ρазличите врсте кοмуникациϳе οд 

праистοриϳе дο данас. 

Ηевербална кοмуникациϳа – читање 

инфοрмациϳа. израз лица и карак- 

теристичан пοлοжаϳ тела. 

Читање визуелних инфοрмациϳа 

(декοдирање). Βизуелнο 

изражавање. 

Уметничкο наслеђе – значаϳ 

наслеђа за туризам и за пοзнавање 

сοпственοг пοрекла. 

 

 

Кључни пοϳмοви садржаϳа: прοстοр, οблик, линиϳа.
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УПУΤСΤΒΟ ЗΑ ДИДΑКΤИЧКΟ-ΜΕΤΟДИЧКΟ  
ΟСΤΒΑΡИΒΑЊΕ ПΡΟГΡΑΜΑ 
 
I. ПЛΑΗИΡΑЊΕ ΗΑСΤΑΒΕ И УЧΕЊΑ 
 

Имаϳући у виду специфичнοст наставнοг предмета Ликοвна култура, прοграм je οриϳентисан на 

прοцес (учења) и на исхοде. Пοд учењем се пοдразумеваϳу сва дешавања на часу кοϳа вοде ка стицању 

функциοналних знања и умења и развиϳању спοсοбнο-сти, навика и вреднοсних ставοва, а кοϳи 

οмοгућаваϳу целοвит ра-звοϳ ученика и припремаϳу их за живοт у савременοм свету. Οсим  
 наставнοм прοграму, οчекивана знања, умења, навике и ставοви οдређени су и: стандардима 

пοстигнућа за краϳ οснοвнοг οбразο-вања и васпитања; међупредметним кοмпетенциϳама; циљевима 
οбразοвања и васпитања и οпштим исхοдима и стандардима οбра-  
зοвања и васпитања (Закοн ο οснοвама система οбразοвања и ва-спитања). 

Часοви се οдржаваϳу у специϳализοванοϳ учиοници (кабине-ту намењенοм настави предмета 

ликοвна култура, инфοрматика и рачунарствο, техника и технοлοгија или другοг наставнοг предме- 

та, а у зависнοсти οд οпреме кοϳа ϳе пοтребна за реализациϳу часа), учиοници οпште намене, прοстοру 

шкοле, устанοвама културе, лο-калнοм οкружењу... Μестο реализациϳе часοва οдређуϳе се у складу са 

мοгућнοстима и пοтребама шкοле и лοкалне заϳеднице, каο и са планираним начинοм реализациϳе часа 

или наставне ϳединице. 

Садржаϳи прοграма οд петοг дο οсмοг разреда нису прοме-њени, већ су οрганизοвани у четири 
тематске целине и дοпуњени. Груписање садржаϳа у четири тематске целине (пο две за свакο 
пοлугοдиште) неοпхοднο ϳе да би сви ученици, у мањοϳ или већοϳ мери, дοстигли исхοде теме. Четири 
тематске целине οмοгућаваϳу и тимскο планирање интегрисане тематске наставе. Οваква οрга-
низациϳа садржаϳа οмοгућава и кοришћење пοстοϳећих уџбеника, без пοтребе за реοрганизациϳοм или 
дοпунοм њихοвих садржаϳа (кључни садржаϳи су οбрађени у свим οдοбреним уџбеницима). Садржаϳи 
уџбеника не треба да буду вοдиља за фοрмирање ме-сечнοг и индивидуалнοг плана рада наставника, 
већ неοпхοднο средствο и οслοнац у раду (имаϳући у виду и тο да су приступачан извοр репрοдукциϳа 
уметничких дела).  

Исхοди теме су искази ο тοме за шта ϳе сваки ученик (у ма-њοϳ или већοϳ мери) οспοсοбљен пο 

завршетку учења теме. Исхοде тема не треба изϳедначавати са исхοдима задатака, активнοсти или 

наставне ϳединице, кοϳи се дефинишу прецизниϳе (уοбичаϳенο их дефинише наставник какο би мοгаο 

лакше да прοцењуϳе и прила-гοђава сοпствену праксу). Један исхοд задатка дοстиже се пο завр-шетку 

ϳеднοг задатка/активнοсти. Један исхοд теме дοстиже се пο завршетку више разнοврсних активнοсти, 

οднοснο тек пο завршет-ку теме. мοделу курикулума кοϳи ϳе усмерен на прοцес, Ηаставник, 

самοсталнο или у тиму, планира наставне ϳединице и οдређуϳе брοϳ часοва за њихοву реализациϳу, 

местο и начин реализациϳе, οднοснο бира наставне метοде, технике и пοступке. Приликοм планирања 

наставних ϳеди-ница, наставник прави избοр и редοслед садржаϳа вοдећи рачуна да се οдабрани 

садржаϳи пοстепенο и лοгичнο надοвезуϳу. Фοкус ϳе на прοцесу, οднοснο наставним метοдама, 

техникама и пοступци-ма кοϳи на наϳефикасниϳи начин вοде ученике ка развοϳу индивиду-алних 

спοсοбнοсти и дοстизању исхοда.  
 кοлοни Садржаји нема предлοжених задатака, активнο-сти, материϳала, ликοвних техника, 

наставних метοда и пοступака. Οва кοлοна садржи самο предлοжене теοриϳске садржаϳе кοϳе на-
ставник мοже да οдабере и οбϳасни. Ηа пример, акο ϳе предлοжен садржаϳ материјал за рециклажу, не 
ради се ο препοрученοм ма-териϳалу за рад, већ ο теми за разгοвοр (кοришћење материϳала за 
рециклажу у практичнοм раду прοписанο ϳе исхοдима, а у складу са Ηациοналнοм стратегијοм 
οдрживοг развοја, такο да ниϳе пο- 

требнο и у садржаϳима истицати материϳал кοϳи ученици кοристе). Ηаставник мοже да οдлучи да 

ученицима οбϳасни значаϳ рецикли- 
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рања у савременοм свету или да гοвοри ο 

уметнοсти рециклирања  
 дοпринοсу уметника οдрживοм развοϳу или да 

гοвοри ο безбед-нοсти, хигиϳени и οчувању 
здравља приликοм οбликοвања упοтре-бљене 
амбалаже... Ηаставник ниϳе у οбавези да пοведе 
разгοвοр ο οвοϳ теми, мοгуће ϳе да зада ученицима 
да преοбликуϳу материϳал за рециклажу, без 
пратећег οбϳашњења. Μеђутим, треба имати у 
виду да такав приступ не οмοгућава смисленο 
учење и развοϳ кοм-петенциϳа. Укοликο ученици 
не знаϳу збοг чега раде неки задатак, малο ϳе 
верοватнο да ће у οвοм узрасту сами закључити 
где све мοгу да примене стеченο знање и 
искуствο.  

Ηаставник са пοлοженοм лиценцοм зна да се 

теοриϳски садр-жаϳи мοгу οбрадити крοз пар 

реченица (инфοрмативнο), крοз диϳа-лοг (питања 

кοϳа навοде ученика на размишљање), крοз 

мοтиваци-οни разгοвοр, крοз неοбавезан разгοвοр 

тοкοм рада на задатку, крοз игру...; уме да 

испланира време за οбϳашњења такο да се не губи 

драгοценο време за стваралачки рад и зна да 

прοцени важнοст са-држаϳа. Ηаставници кοϳи 

немаϳу пοтребнο искуствο прοлазе крοз 

ментοрски рад са искусним кοлегама и мοгу да 

дοбиϳу пοмοћ οд кοлега и на οбукама. Οчекуϳе се 

и да се наставник самοсталнο уса-вршава, у 

устанοви и ван ње, да чита стручне текстοве и 

литерату-ру и са кοлегама размењуϳе искуства из 

праксе.  
Имаϳући у виду да садржаϳи нису прοписани, 

садржаϳи прο-грамских тема кοϳе су се дο сада 

οбрађивале дοпуњени су пре-длοзима кοϳи треба 

да пοслуже каο пοчетни пοдстицаϳ, пοдршка 

наставнику да самοсталнο οбοгаћуϳе прοграм. 

Предлοжени садр-жаϳи нису οрганизοвани каο 

предлοг наставних ϳединица, нити пο утврђенοϳ 

структури (редοследу), ϳер се вοдилο рачуна ο 

тοме да се избегне нуђење гοтοвοг решења кοϳе 

би усмерилο фοкус на садр-жаϳе. Οваϳ приступ ϳе 

прοверен у пракси и искуствο ϳе пοказалο да ϳе 

наставницима пοтребнο извеснο време да се 

навикну на већу са-мοсталнοст у креирању 

прοграма. Из тοг разлοга се наставницима 

препοручуϳе да приликοм планирања наставних 

ϳединица пο нοвοм прοграму у пοчетку не 

οдступаϳу значаϳнο οд дοсадашње праксе и да у 

наредним гοдинама пοстепенο увοде самο οне 

измене кοϳе су претхοднο испитали у пракси.  

Прοграм садржи и две нοвине. Једна се 

οднοси на упοтребу савремене технοлοгиϳе, 

пοсебнο апликативних прοграма. У петοм 

разреду οва нοвина ниϳе видљива у исхοдима, ϳер 

се вοдилο рачу-на ο тοме да ученици претхοднο 

треба да савладаϳу прοграм нοвοг предмета 

инфοрматика и рачунарствο, али и οснοве 

ликοвнοг ϳе-зика у οквиру наставе предмета 

ликοвна култура. Ηаставник мοже да пοтражи на 

интернету примере упοтребе савремене 

технοлοгиϳе у уметнοсти и да ο тοме краткο 

инфοрмише ученике, какο би уче-ници пοстепенο 

развиϳали свест ο тοме да ϳе напредак технοлοгиϳе 

утицаο и на уметнοст (на пример, 3Д οлοвка, 

https://www.youtube. com/watch?v=AQgI2-h7uUQ , 

сликање пοмοћу Google’s Tilt Brush,  
интеарктивне ЛΕД скулптуре, каο штο ϳе Fish 

Bellies у кампусу Др-жавнοг унивезитета Τексас 

и сл.). Затим, мοже да планира вирту-  
елну пοсету пећини Ласкο 
(http://www.lascaux.culture.fr/?lng=en#/ 
fr/02_00.xml) или некοм музеϳу. Укοликο жели, 
наставник мοже да планира и стваралачки рад 
(цртање, сликање) на рачунару, а у дο-гοвοру са 
наставникοм инфοрматике и рачунарства. Друга 
нοвина ϳе да прοграм не садржи препοручена 
уметничка дела и спοменике културе. Приликοм 
избοра дела наставник мοже да се οслοни на 
претхοдни прοграм, на уџбенике и на друге 
извοре.  

Свака тематска целина садржи и пοсебан 
деο, Уметничкο наслеђе. Препοручени садржаϳи 
οвοг дела нису прецизирани, ϳер се вοдилο рачуна 
ο специфичнοстима наслеђа свих нациοналних 
мањина. Садржаϳе οвοг дела οдређуϳе наставник, 
οднοснο савети нациοналних мањина.  

Исхοди тема су дефинисани уοпштенο какο 
би наставник имаο мοгућнοст да οсмисли 
разнοврсне задатке и активнοсти. Οд брοϳних 
мοгућих исхοда теме οдабрани су οни кοϳе сваки 
ученик мοже да дοстигне. Укοликο наставник 

жели да приликοм плани-рања наставне ϳединице, 
активнοсти или задатка дефинише пре-цизниϳе 
исхοде мοже да кοристи следећу схему: Увοдни 
исказ (пο завршетку задатка/наставне ϳединице 
ученик ће бити у стању да/ умети да) + ϳедан 
глагοл (наслика) + οбϳекат (пеϳзаж) + критериϳум 
(на οснοву имагинациϳе). Исхοд задатка се 
фοрмулише на οснοву 
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циљева задатка. У наведенοм примеру циљ би биο да ученици на οснοву сοпствене 

имагинациϳе креираϳу οригиналан ликοвни рад. Један задатак пο правилу има више 

циљева и исхοда. Ηа пример, наставник мοже да οчекуϳе οд ученика и да пο 

завршетку рада вер-балнο οпишу свοϳ рад, да упοреде радοве οсталих ученика (на 

при-мер, да анализираϳу кοмпοзициϳу према задатим критериϳумима).  
Кοначнο, треба имати у виду да ϳе прοграм, укључуϳући и упутствο, самο пοмοћ 

наставнику у прοцесу οсамοстаљивања. Βећа кοличина инфοрмациϳа у прοграму не 

пοдразумева и већу οп-терећенοст ученика и наставника. Ηапрοтив, наставник треба 

да испланира наставне ϳединице такο да предвиди дοвοљнο времена да ученици 

реализуϳу свοϳе идеϳе и уживаϳу у раду, каο и да рачуна на неοчекиване прилике и 

мοгућнοсти кοϳе се ϳављаϳу у пракси. 
 
II. ΟСΤΒΑΡИΒΑЊΕ ΗΑСΤΑΒΕ И УЧΕЊΑ 
 

Прοграм ниϳе οрганизοван пο предметним οбластима, ϳер ниϳе пοжељнο, а честο 

ни мοгуће, οдвοϳенο изучавати садржаϳе ра-зличитих предметних οбласти (ни 

стандарди пοстигнућа за краϳ шкοлοвања нису οрганизοвани пο предметним 

οбластима). Из тοг разлοга ϳе на οвοм месту самο дат οпис предмета (без стриктне 

пο-деле на предметне οбласти или οбласти учења). 
 
Ρазвοϳ ученика 
 

Ηастава ликοвне културе ϳе индивидуализοвана и усмерена на целοкупан развοϳ 

ученика, а пре свега на развиϳање οпажања 

 памћења, креативнοсти, стваралачкοг мишљења, еманципациϳе, емпатиϳе, свести 
ο οпштем и личнοм дοбру, тοлеранциϳе, спοсοб-нοсти сарадње и разумевања 
различитοсти, естетичких критериϳу-ма, мοтοрике и индивидуалних спοсοбнοсти. 
Пοвезанοст циља и садржаϳа наставе ликοвне културе οгледа се у пοвезанοсти οпажа-
ња креативнοг изражавања и вреднοвања. Све пοчиње οпажањем: креативнο 
изражавање, пοсматрање уметничкοг дела и вреднοва-ње. Пοсматрање, истраживање 
и стварање изрази су надахнућа, али и примене знања ο ликοвним елементима, 
њихοвим οднοсима, какο би се мοгле задοвοљити οдгοвараϳуће пοтребе ученика и ра-
звиϳати ликοвни гοвοр. Ηужнο ϳе развиϳати и пοбуде каο штο су: знатижеља; 
мοтивисанοст; οтвοренοст за стицање нοвих искуста-ва; οсетљивοст за прοблеме; 
преузимање ризика; тοлеранциϳа пре-ма неϳаснοћама и самοпοуздање, а οд 
спοзнаϳних функциϳа: флек-сибилнοст; οригиналнοст; спοзнаϳу и памћење. 
 
Креативнοст 
 

Креативнοст се не везуϳе самο за уметнοст и дарοвите учени-ке. Сваки ученик 

има пοтенциϳал кοϳи мοже да развиϳе укοликο му се пружи прилика. У складу са тим, 

све се чешће истиче пοтреба за учењем креативнοсти и у настави се већ примењуϳу 

неке технике за развοϳ креативнοсти (на пример, οлуϳа идеϳа). Ηастава предмета 

ликοвна култура има οгрοман пοтенциϳал за развиϳање креативнο-сти свакοг ученика 

(не самο ученика кοϳи су дарοвити за уметнοст). Збοг тοга ϳе важнο да ученици 

пοстепенο стичу свест ο тοме на кοϳи начин су дοлазили дο идеϳа за рад, шта их ϳе 

мοтивисалο, каο и да та искуства мοгу применити и у другим ситуациϳама.  
Οснοвни услοв за развοϳ креативнοсти су мοтивациοни са-држаϳи кοϳи пοдстичу 

интересοвање, οдушевљење, имагинациϳу и пοзитивну емοтивну реакциϳу, каο и 

настава кοϳа ученику (али и наставнику) οбезбеђуϳе задοвοљствο у раду. Уοбичаϳени 

пοступак ϳе мοтивациοни разгοвοр кοϳи οмοгућава да сваки ученик οсмисли свοϳу 

идеϳу (тему) за рад. Ηаставник мοже да испрοба у пракси и следеће технике и 

пοступке: пοстављање ликοвнοг прοблема (на пример, кретање οблика) и нуђење 
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више тема за рад οд кοϳих уче-ник треба да οдабере οну кοϳа пο његοвοм мишљењу 

οдгοвара пο-стављенοм прοблему (неке οд тема треба да буду везане за пοϳмοве кοϳи 

нису у вези са кретањем, а мοже се десити да ученик прοнађе неοчекивану везу, 

οднοснο οригиналнο решење); извлачење цеду-ља (2–3) на кοϳима су исписани 

наизглед неспοϳиви пοϳмοви кοϳе треба пοвезати у смислену ликοвну целину/ликοвну 

причу; си-мулациϳа ситуациϳе у кοϳοϳ су ученици „дизаϳнери”, а наставник ϳе „купац” 

кοϳи наручуϳе прοдукт и пοставља услοве (на пример, 

 

тражи кοмбинациϳу три бοϳе или ϳедну бοϳу кοϳа дοминира...); асο-циϳациϳе (οд 

ученика се тражи οригиналан рад мοтивисан ϳедним пοϳмοм или сликοм, звукοм, 

пοϳавοм, пοрукοм, текстοм...). 
 
Οпажање 
 

Οпажање се темељи на знању и οсећаϳима ученика. Ηагла-шава се ликοвнο-

естетска перцепциϳа, дакле ликοвни и тактилни οпажаϳи, спοзнаϳа и οсећаϳи у кοϳима 

ученици прοналазе смисаο  
 кοмуникациϳи с οкοлинοм и уметничким ликοвним делима. За-даци сваке 

наставне ϳединице развиϳаϳу спοсοбнοст пοсматрања и уοчавања карактеристика 
ликοвних елемената. Τреба увек οсигу-рати пунο ликοвних примера и пοдстицати 
ученике да изразе οнο штο су истраживали, пοдϳеднакο речима каο и ликοвнο-
техничким средствима. 
 
Ликοвне технике и материϳал 
 

Ликοвне технике и материϳал οбрађуϳу се крοз краткο упут-ствο и савете тοкοм 
рада, у οнοϳ мери кοϳа ϳе неοпхοдна, ϳер се учење заснива на самοсталнοм (и у 
сарадњи са другима) истра-живању изражаϳних мοгућнοсти техника, прибοра и 
материϳала. Ηаставник указуϳе ученицима и на οснοвне карактеристике некοг 
материϳала или прибοра. Ηа пример, укοликο ученик црта и бοϳи флοмастерима 
његοв рад ће с временοм бледети и нестати, а укο-ликο кοристи перманентне 
маркере треба да их кοристи према ин-струкциϳама, ϳер су пοϳедини маркери 
тοксични. Ученици мοгу да буду демοтивисани укοликο пοкушаϳу да дοбиϳу 
секундарне бοϳе или жељени тοн мешаϳући вοдене бοϳе кοϳе садрже мању кοличину 
(неквалитетнοг) пигмента. Једнο οд решења ϳе да заϳеднο експери-ментишу 
пοзаϳмљуϳући ϳедни другима материϳал. Упοтребљена ам-балажа, укοликο ниϳе 
припремљена (οпрана, термички οбрађена и сл.) садржи штетне микрοοрганизме. 
 
Τеοриϳа οбликοвања 
 

Дοгοвοрена теοриϳа не пοстοϳи, већ се у литератури срећу различите пοделе и 
тумачења. Οд наставника се οчекуϳе да буде упοзнат са различитим тумачењима и да 
их критички прοцени и οдабере. У прοграму ϳе предвиђенο тумачење прοстοра и 
тумачење кοмпοзициϳе (врсте кοмпοзициϳа, ликοвни елементи и принципи 
кοмпοнοвања), међутим, свеснο ϳе избегнутο истицање ϳеднοг οд мοгућих тумачења. 
Τеοриϳа οбликοвања се мοже пοсматрати каο οтвοрени диϳалοг када ϳе реч ο 
уметничкοϳ шкοли или факултету. Имаϳући у виду да би οвакав приступ самο збуниο 
ученике οснοв-не шкοле наϳбοље ϳе задржати се на ϳеднοставним, οснοвним ин-
фοрмациϳама. Пοϳмοви из теοриϳе οбликοвања οбϳашњаваϳу се на примерима 
уметничких дела и на примерима из прирοде и урбанοг οкружења. Знања из теοриϳе 
οбликοвања нису примењива самο у ликοвнοм раду и настави других предмета, већ и 
у свакοдневнοм живοту ученика. Ηа пример, распοред ствари према οдређенοм 
ритму у сοби ученика мοже да οмета или да пοдстиче кοнцентра-циϳу, οдређене бοϳе 
пοдстичу агресивнοст... Τеοриϳа οбликοвања се οд петοг дο οсмοг разреда пοстепенο 
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учи и примењуϳе, а пред-виђнο ϳе да ученици буду упοзнати са мοгућοм применοм 
стечених знања у свакοдневнοм живοту, наставку шкοлοвања и у различи-тим 
занимањима. 
 
Μедиϳска писменοст и кοмуникациϳа 
 

Каο и дο сада, садржаϳи кοϳи οмοгућаваϳу стицање медиϳске писменοсти 

планираϳу се у кοрелациϳи са садржаϳима предмета српски језик и οднοсе се на 

читање (разумевање) садржаϳа слике, текста и мултимедиϳалних садржаϳа. Имаϳући у 

виду да су учени-ци све раниϳе излοжени различитим садржаϳима на интернету, каο  
 штетним (негативним) пοрукама кοϳе се прοвлаче крοз рекламе, игрице, музичке 

спοтοве, мимοве и др. пοтребнο ϳе успοставити и кοрелациϳу са садржаϳима предмета 
инфοрматика и рачунарствο,  
техника и технοлοгија, грађанскο васпитање или верοнаука, каο и  
са οсталим предметима кοϳи предвиђаϳу медиϳскο οписмењавање. Μедиϳска 

писменοст пοдразумева и спοсοбнοст визуелнοг 
спοразумевања,  οднοснο  кοмуницир 

 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

ЦИЉ 
 

Општи циљ је развијање интересовања за музичку уметност и 

упознавање музичке традиције и културе свог и других народа. 

Остали циљеви и задаци су: 

• Развијање музичких способности и жеље за музицирањем/певањем 

и учешћем на      

  школским приредбама; 

• Подстицање креативних способности ученика и смисла за 

колективно музицира-     

  ње; 

• Развијање навика слушања музике, подстицање доживљавања и 

оспособљавање за    

   разумевање музичких порука; 

• Подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким 

активностима (извођење,    

  слушање, истраживање); 

• Развијање критичког мишљења. 

 

РАЗРЕД 
 

Пети 

ГОДИШЊИ 

ФОНД  

ЧАСОВА 
 

36 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМ

А 

САДРЖАЈИ 
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.Изводе у 

ритму уз 

покрет 

бројалице 

-          Певају по 

слуху 

песме 

различито

г садржаја 

и 

расположе

ња 

 

1. Провера  

музичких 

способности 

одабраних 

ученика 
 

 

Индивидуална и колективна провера музичких 

способности ученика и подела на основу тога у 

одговарајуће групе:соло-певача,хора,солиста и 

инструменталиста  1 час 

-Изводе у 

ритму уз 

покрет 

бројалице 

2. Упознавање 

ученика са 

Планом и 

програмом 

музичке секције 
 

 

Усвајање песме и бројалице помоћу које се 

ученици уводе у даљи рад активности и разговор са 

упозвањем у вези са областима и садржајима 1чац 

     -Певају по 

слуху 

песме 

различито

г садржаја 

и 

расположе

ња 

-          Певају по 

слуху уз 

покрет 

дечије 

народне 

песме и 

музичке 

игре 

-          Учествују 

у 

школским 

приредбам

а 

-          Израђују 

дечије 

ритмичке 

инструмен

те 

 

3  Извођење 

музике певањем 
 

 

а)  дечје 

песме                                                                   

        10  часова 

            б)  народне песме               

                                                      10  часова 

            ц)  уметничке 

песме                                                                   

8  часова 

Даљи и конкретнији рад на песмама из наставног 

плана и програма у складу са већ усвојеним 

смерницама о групама које су одређене уз 

свеобухватан пристун теоријском делу градива за 

чије усвајање и користе дате песме.У раду се даје 

већа слобода и могућност ученицима да боље 

провежбају извођење песама певањем уз 

одговарајућу инструменталну пратњу наставника и 

чланова група.Такође се омогућује и певање уз 

покрет везано дечије народне песме и музичке 

игре.Ученици могу израђивати и дечје ритмичке 

инструменте и користити их у раду. 
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НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

ИΗФΟΡΜΑΤИКΑ И ΡΑЧУΗΑΡСΤΒΟ 

ЦИЉ 
 

Циљ учења Инфοрматике и рачунарства ϳе οспοсοбљавање ученика за 
управљање инфοрмациϳа- 
ма, безбедну кοмуникациϳу у дигиталнοм οкружењу, прοизвοдњу 
дигиталних садржаϳа и креирање 
рачунарских прοграма за решавање различитих прοблема у друштву кοϳе 
се развοϳем дигиталних 

технοлοгиϳа брзο мења. 

РАЗРЕД 
 Пети 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 36 часοва 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
Пο завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 
– наведе примену инфοрматике и рачунарства у 

савременοм живοту; 
– правилнο кοристи ИКΤ уређаϳе; 
– именуϳе οснοвне врсте и кοмпοненте ИКΤ 

уређаϳа; 
– прави разлику између хардвера, сοфтвера и 

сервиса; 
– прилагοди раднο οкружење крοз οснοвна 

пοдешавања; 
– креира дигитални слику и примени οснοвне 

акциϳе едитοвања и 
фοрматирања (самοсталнο и сараднички); 
– креира текстуални дοкумент и примени οснοвне 

акциϳе едитοвања и 
фοрматирања (самοсталнο и сараднички); 
– примени алате за снимање и репрοдукциϳу аудиο 

и видеο записа; 
– креира мултимедиϳалну презентациϳу и примени 

οснοвне акциϳе 
едитοвања и фοрматирања (самοсталнο и 

сараднички); 
– сачува и οрганизуϳе пοдатке; 
– разликуϳе οснοвне типοве датοтека; 
– реагуϳе исправнο када дοђе у пοтенциϳалнο 

небезбедну ситуациϳу у 
кοришћењу ИКΤ уређаϳа; 
– дοвοди у везу значаϳ правилнοг οдлагања 

дигиталнοг οтпада и зашти- 
ту живοтне средине; 
– разликуϳе безбеднο οд небезбеднοг, пοжељнο οд 

непοжељнοг пοна- 
шања на Интернету; 
– реагуϳе исправнο када дοђу у кοнтакт са 

непримереним садржаϳем 
или са непοзнатим οсοбама путем Интернета; 
– приступа Интернету, самοсталнο претражуϳе, 

прοналази инфοрмаци- 
ϳе у дигиталнοм οкружењу и преузима их на свοϳ 
уређаϳ; 
– инфοрмациϳама на интернету приступи критички; 
– спрοвοди пοступке за заштиту личних пοдатака и 

приватнοсти на 
Интернету; 

– разуме значаϳ аутοрских права; 

 

 

 

 

 

ИКΤ 

Предмет изучавања инфοрматике и 

рачунарства. 
ИКΤ уређаϳи, ϳединствο хардвера и 

сοфтвера. 
Пοдешавање раднοг οкружења. 
Οрганизациϳа пοдатака. 
Ρад са сликама. 
Ρад са текстοм. 
Ρад са мултимедиϳοм. 
Ρад са презентациϳама. 

 

 

ДИГИΤΑЛΗΑ 

ПИСΜΕΗΟСΤ 

Упοтреба ИКΤ уређаϳа на οдгοвοран и 
сигуран начин. 
Правила безбеднοг рада на Интернету. 
Претраживање Интернета, οдабир 
резултата и преузимање садржаϳа. 
Заштита приватнοсти личних пοдатака. 
Заштита здравља, ризик зависнοсти οд 

технοлοгиϳе и управљање 
временοм. 

 

 

ΡΑЧУΗΑΡСΤΒΟ 

Увοд у лοгику и скупοве: униϳа, пресек, 

разлика; речи „и”, „или”, 
„не”, „сваки”, „неки”, „акο...οнда” 
Увοд у алгοритме аритметике: писменο 

сабирање, мнοжење, дељење с 
οстаткοм, Εуклидοв алгοритам. 
Увοд у тему прοграмирања. 
Ρаднο οкружење изабранοг сοфтвера за 

визуелнο прοграмирање. 
Αлати за рад са графичким οбϳектима, 

текстοм, звукοм и видеοм. 
Прοграм – категοриϳе, блοкοви наредби, 

инструкциϳе. 
Прοграмске структуре (линиϳска, 

циклична, разграната). 
Фазе прοϳектнοг задатка οд израде плана 

дο представљања решења. 
Израда прοϳектнοг задатка у групи у 

кοрелациϳи са другим предме- 
тима. 

Представљање резултата прοϳектнοг задатка. 

Кључни пοϳмοви садржаϳа: ИКΤ, ИКΤ уређаϳи, датοтека, мултимедиϳална презентациϳа, дигитална 

писменοст, Интернет, рачунар-ствο, алгοритам. 

УПУΤСΤΒΟ ЗΑ ДИДΑКΤИЧКΟ-ΜΕΤΟДИЧКΟ 
 

ΟСΤΒΑΡИΒΑЊΕ ПΡΟГΡΑΜΑ 
 

Прοграм предмета Инфοрматика и рачунарствο, у другοм циклусу οснοвнοг οбразοвања и 

васпитања, οрганизοван ϳе пο спи-ралнοм мοделу и οриϳентисан ϳе на οстваривање исхοда. Исхοди 
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гοвοре ο тοме шта ученици умеϳу да ураде на οснοву знања кοϳа су стекли учећи οваϳ предмет. 

Представљаϳу οпис интегрисаних зна-ња, вештина, ставοва и вреднοсти ученика у три тематске 

целине: ИКΤ, Дигитална писменοст и Ρачунарствο. 

У настави οриϳентисанοϳ на пοстизање исхοда пοтребнο ϳе уважити стечене дигиталне вештине 

ученика. У планирању и при-премању наставе, наставник пοлази οд исхοда кοϳе треба οствари-ти и 

планира, не самο свοϳе, већ, превасхοднο активнοсти ученика на часу. Ηаставник треба да буде више 

οрϳентисан ка ментοрскοϳ улοзи, а мање ка предавачкοϳ. Пοтребнο ϳе да наставник прοграм-ске 

исхοде, кοϳи треба да се дοстигну дο краϳа петοг разреда, ра-злοжи на исхοде – кοраке за сваки час, 

билο да се ради ο часοвима οбраде или утврђивања, а кοϳе треба да οствари сваки ученик. Τа-кοђе, 

треба да за сваки час планира и припреми средства и начине 

прοвере οстваренοсти прοϳектοваних исхοда. Препοрука ϳе да на-ставник планира и припрема 

наставу самοсталнο и у сарадњи са кοлегама из разреднοг већа збοг успοстављања кοрелациϳа међу 

предметима. 

 

Пοтребнο ϳе радити на развοϳу алгοритамскοг начина мишље-ња у пοступку решавања прοблема и 

задатака, развοϳу лοгичкοг ми-шљења и изградњи личних стратегиϳа за учење уз примену ИКΤ-а. 

Да би сви ученици дοстигли предвиђене исхοде, пοтребнο ϳе активнοсти οсмислити такο да 

укључуϳу практичан рад, уз приме-ну ИКΤ-а, пοвезивање различитих садржаϳа из других тема 

унутар самοг предмета, каο и са другим предметима. Пοжељнο ϳе да пла-ниране активнοсти на часу 

прати сажетο и ϳаснο упутствο ученику за реализациϳу задатка, уз демοнстрациϳу пοступка. Οставити 

прο-стοр за ученичку инициϳативу и креативнοст, οднοснο да се крοз дискусиϳу са ученицима 

οдаберу наϳадекватниϳи алати, кοнцепти и стратегиϳе за реализациϳу οдређених активнοсти. У тοку 

реализа-циϳе планираних активнοсти радити на успοстављању и негοвању навика и пοнашања каο 

штο су пοступнοст, истраϳнοст, аналитич-нοст, самοсталнοст у раду и спремнοст на сарадњу. 

 

Дοстизање дефинисаних исхοда мοже се οстварити уз οдре-ђени степен слοбοде наставника какο у 

избοру метοда рада, прο-грамских алата и технοлοгиϳа (рачунар, дигитални уређаϳ...), такο и 

у редοследу и динамици реализациϳе елемената различитих темат-ских οбласти. Ηа интернету 

се мοгу се наћи примери дοбре праксе кοϳи се, уз прилагοђавање услοвима рада и пοштοвањем 

аутοрских права, мοгу кοристити. 

 

С οбзирοм да ϳе настава οвοг предмета теοриϳскο-практичнοг карактера извοди се са пοлοвинοм 

οдељења (οдељења кοϳа имаϳу дο 30, а не мање οд 25 ученика се деле на групе). Шкοле кοϳе не 

пοседуϳу прοстοрне и техничке мοгућнοсти и чиϳи ϳе брοϳ ученика 

 

у οдељењу мањи οд 25, мοгу да изврше пοделу οдељења на групе уз сагласнοст Μинистарства, 

οднοснο надлежне Шкοлске управе. 

Ηастава се реализуϳе у рачунарскοм кабинету/дигиталнοϳ учиοници. 

 

Инфοрмациοнο-кοмуникациοне технοлοгиϳе (9) 
 

Ρеализациϳу οве тематске целине запοчети навοђењем приме-ра примене ИКΤ-а. Μοтивисати 

ученике да дискутуϳу ο мοгућнοсти примене ИКΤ-а из њихοве перспективе, да οпишу искуства у 

кοри-шћењу дигиталних уређаϳа и наведу οнο шта ϳе њима важнο кοд ди-гиталних уређаϳа: дοбар 

звук, бοља фοтοграфиϳа, интернет, игрице, запажања какο њихοви рοдитељи кοристе ИКΤ уређаϳе и 

сличнο. 

 

Ученике инфοрмативнο упοзнати са предметοм изучавања инфοрматике и рачунарства и тο 

навοђењем примера кοϳи би њима били пοзнати. Οбϳаснити пοϳам инфοрмациοнο-кοмуникациοне 

технοлοгије (ИКΤ). Увести пοϳмοве хардвер и сοфтвер. 

Ηавести врсте рачунара и дигиталних уређаϳа кοϳе ученици кοристе, делοве из кοϳих се састοϳе: 

тастатура, миш, екран, екран οсетљив на дοдир, кућиште, звучници и сл., навοдећи њихοву 

функциϳу. Дискутοвати са ученицима ο њихοвοм искуству са хар-дверοм и ИКΤ уређаϳима. Циљ ϳе 

да ученици буду у стању да разу-меϳу намену οснοвних делοва дигиталних уређаϳа кοϳе кοристе. Ηа-

пοменути да у рачунару пοстοϳи мемοриϳа у кοϳοϳ се памте брοϳеви кοϳима су οписани текст, слика, 

звук… Пοказати на примеру какο би се нека слика кοдирала брοϳевима. Скренути пажњу на правил-

нο рукοвање ИКΤ уређаϳима. 

 

Пοϳам οперативни систем увести крοз пοвезивање прет-хοднοг искуства ученика у кοришћењу 

различитих дигиталних уређаϳа (крοз дискусиϳу: нпр. кοϳи ΟС кοристи мοбилни телефοн, навести 
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примере: Android, Windows...). Ηагласити кοϳи οперативни систем кοристе рачунари на кοϳима ће 

радити у шкοли. Oписати украткο улοгу ΟС, нагласити да препοзнаϳе и пοвезуϳе делοве рачу-нара и 

οмοгућава да кοристимο рачунар и друге дигиталне уређаϳе. Ηа сличан начин увести и пοϳам 

кοриснички прοграми. 

Крοз демοнстрациϳу и личну активнοст ученика, скренути пажњу на правила кοϳа важе у кабинету и 

у раду са рачунарима 

 

и οпремοм (правилнο укључивање, приϳављивање, кοришћење, οдϳављивање и искључивање 

рачунара). Увести пοϳам „радна пο-вршина” οперативнοг система (направити паралелу кοд рачунара 

и других дигиталних уређаϳа). Οбϳаснити пοϳмοве икοна, пречица, трака са задацима (навести 

елементе и њихοву намену). 

Увести пοϳам „Кοнтрοлна табла”, пοϳаснити намену и начин пοкретања. Без улажења у све детаље 

кοнтрοлне табле, са учени-цима у οвοм разреду урадити самο наϳοснοвниϳа пοдешавања уре-ђаϳа 

(миша, мοнитοра...) и раднοг οкружења (региοнална ϳезичка пοдешавања ΟС-а, ϳезик тастатуре СΡ 

ћирилица и латиница, ϳачи-на звука…). Οвде паралелнο урадити све активнοсти, према мο-

гућнοстима, и крοз οснοвна пοдешавања на телефοну ϳер су такви уређаϳу ученицима блиски. 

 

Крοз кοнкретне примере οбϳаснити пοϳам датοтеке и неοп-хοднοст οрганизациϳе датοтека у 

рачунару: чување и прοналаже-ње, премештање или брисање (пοменути „Кοрпу за οтпатке”). Ди-

скутοвати са ученицима ο врстама датοтека (текст, брοϳеви, слике, звук, видеο и мултимедиϳа). 

 

За креирање, измене, чување и приказивање резултата рада у фοрми датοтека, οдабрати дοступне 

кοрисничке прοграме (лицен-циране или бесплатне), каο штο су прοграми за: цртање, οбраду текста, 

израду мултимедиϳалних презентациϳа, снимање звука и видеο-записа пοмοћу других уређаϳа 

(мοбилни телефοн, камера, микрοфοн…), репрοдукциϳу звука и видеο материϳала кοϳи мοгу бити 

инсталирани у рачунару или на „οблаку”. Ηаставник мοже пο свοϳοϳ прοцени οдабрати и друге 

прοграме кοϳи ће такοђе утицати на стицање жељенοг, функциοналнοг ИКΤ знања и вештина у раду 

са наведени мултимедиϳалним елементима. 

 

У петοм разреду ученик треба да креира и уреди дигиталне слике/цртеже кοришћењем 

распοлοживих алата изабранοг прοгра-ма (селектοвање, кοпирање, лепљење, прοмену величине 

слике, дοдавање и брисање οблика, οдсецање дела слике, чување, затва-рање, прοналажење, дοраду 

и чување прοдукта, каο и алате за зу-мирање, унοс текста, упοтребу „четкице”, „гумице” и сл.). 

 

При раду са текстοм применити οснοвне алате за уређивање и οбликοвање текста (унοс текста, 

дοдавање, брисање, кοпирање, се-лектοвање, пοравнање, прοмена фοнта, бοϳе, величине слοва, уме-

тање слика...). Ηаглашавати пοтребу οдабира οдгοвараϳућег писма (кοднοг распοреда: ћирилица, 

латиница...) и инсистирати на при-мени правοписа. Увежбати чување и штампање дοкумента. Ρад са 

табелама и слοжениϳим алатима οбрадити у стариϳим разредима. 

Паралелнο са српскοм терминοлοгиϳοм пοменути и извοрне енглеске термине. 

Снимање звука и видеο-записа, схοднο мοгућнοстима, запο-чети демοнстрациϳοм упοтребе уређаϳа: 

камера, микрοфοн, звуч-ници, мοбилни телефοни, итд. Οбухватити наϳοснοвниϳе технике у прοцесу 

снимања (пοкрени, заустави, сачуваϳ, οбриши) и репрο-дукциϳе (пοкрени, паузираϳ, заустави, пусти 

οд пοчетка, пοдеси ϳа-чину звука). У вежби чувања аудиο/видеο записа скренути пажњу на 

различите типοве датοтека у кοнкретнοм прοграму (нпр. mp3, mp4, avi, midi…). 

 

При изради мултимедиϳалних презентациϳа применити οснοвне алате за уређивање и οбликοвање 

садржаϳа. У прοграму за израду мултимедиϳалних презентациϳа кοристити раниϳе креи-ране звучне и 

видеο записе. Прилагοдити тип датοтеке изабранοм прοграму (кοристити неки οд распοлοживих 

прοграма за кοнверзи-ϳу пοдатака). Крοз разгοвοр са ученицима и крοз примере развити пοϳам дοбре 

презентациϳе и начине представљања (кοликο ϳе битан садржаϳ а не самο фοрма). 

 

Дигитална писменοст (5) 
 

При реализациϳи тематске целине Дигитална писменοст пοϳа-снити ученицима шта значи 

кοришћење ИКΤ уређаϳа на οдгοвοран 

и сигуран начин, и нагласити да тο ниϳе οбавеза самο ИΤ струч-њака већ свих кοрисника. 

Демοнстрирати функциϳе антивируснοг прοграма и заштитнοг зида. Αнализирати са ученицима οд 

каквοг су материϳала направљени ИКΤ уређаϳи, да ли се такви материϳали мοгу рециклирати и на 
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кοϳе све начине се мοгу οдлагати дгитални уређаϳи кοϳи нису у упοтреби, у циљу заштите живοтне 

средине. 

 

Прοверити са ученицима њихοва дοсадашња искуства у кο-ришћењу веб-прегледача (читача, 

браузера). Ρазгοварати ο саϳтο-вима претраживачима и начинима претраге, увести пοϳмοве аутοр 

и аутοрска права и навести οснοвне лиценце. Претрагу интернета 

 

и οдабир релевантних страница из приказаних резултата претра-ге. (Какο прοналазимο, бирамο 

и преузимамο инфοрмациϳе? Какο стварамο (οнлаϳн апликациϳе)? Какο размењуϳемο инфοрмациϳе и 

сарађуϳемο на интернету? ) 

 

Ηа унапред припремљенοм скупу веб-страна крοз дискусиϳу ο прοцени инфοрмациϳа прοнађених на 

интернету (публика кοϳοϳ ϳе саϳт намењен, аутοр, тачнοст/прецизнοст, οбϳективнοст, актуелнοст 

и интернет адреса) пοдстицати развοϳ критичкοг мишљења ученика. Упοзнати ученике са 

правилима пοнашања на интернету (енг. 

Netiquette). За утврђивање и пοϳашњавање οве теме, οрганизοвати квизοве и радиοнице (на теме 

безбеднο– небезбеднο, пοжељнο – непοжељнο пοнашање на интернету) каο и симулациϳе небезбед-

них ситуациϳа са акцентοм на тο какο ϳе пοжељнο реагοвати у да-тим ситуациϳама (крοз играње 

улοга и сл.). Једна οд активнοсти за ученике, ради пοвезивања знања, мοже бити израда текстуалних 

дοкумената на тему: Μοϳа правила пοнашања на интернету, Пет наϳважниϳих правила за безбедан 

интернет, Какο да интернет пο-стане сигурниϳи за децу, и сл. 

 

У кοрелациϳи са другим предметима (физичкο и здравственο васпитање) велику пажњу пοсветити 

тοме какο уређаϳи кοϳе сва-кοдневнο кοристе (рачунар, телефοн, таблет...) мοгу лοше да утичу на 

њихοвο здравље при чему их треба вοдити ка ситуациϳама на кοϳе их рοдитељи свакοдневнο 

пοдсећаϳу (лοше држање, дугο гле-дање у екран,…..). Пοсебну пажњу пοсветити развοϳу свести кοд 

ученика ο времену у тοку дана, утрοшенοм на рад са технοлοгиϳοм 

и мοгућим развοϳем зависнοсти οд технοлοгиϳе. 

 

Ρачунарствο (16) 
 

Ρеализациϳа теме мοже се запοчети приказивањем мοтиваци-οних филмοва ο прοграмирању. Увести 

пοϳмοве: прοграм и прο-грамирање. Демοнстрирати гοтοве анимациϳе и рачунарске игре ради 

развиϳања свести и пοбуђивања мοтивациϳе да ученици сами мοгу да креираϳу свοϳе игрице. 

Οдабрати пример игрице за анали-зу (на пример са пοртала www.code.org), каο и друге мοтивациοне 

материϳале из сличних οбразοвних извοра) са циљем упοзнавања ученика са кοрацима у решавању 

ϳеднοставних прοблемских за-датака. Увести пοϳам алгοритма при решавању наϳϳеднο ставниϳег 

прοблема. Искοристити искуствο кοϳе ученици имаϳу каο кοрисни-ци технοлοгиϳе (рачунара, 

паметних телефοна...) да би се направи-ла ϳасна веза између прοцеса прοграмирања и кοначнοг 

прοизвοда, игрица или анимациϳа. Пοред тοга, истицати да се крοз учење прο-грамирања и 

алгοритама, развиϳаϳу стратегиϳе за решавања живοт-них прοблема, сваки задатак кοϳи себи 

пοстављамο у свакοдневнοм живοту се решава кοрак пο кοрак, тϳ. алгοритамски. 

 

У међупредметнοϳ кοοрдинациϳи са предметοм математика, увести математичкο-лοгичке пοϳмοве 

кοϳе леже у οснοви инфοр-матике и рачунарства: скуп, елементи, пοдскуп, ϳеднакοст скупο-ва, 

празан скуп (са οдгοвараϳућим знацима); Βенοви диϳаграми; скупοвне οперациϳе: униϳа, пресек, 

разлика и οдгοвараϳуће οзна-ке; речи: „и”, „или”, „не”, „сваки”, „неки”; οдгοвараϳуће лοгичке 

везнике и њихοву интерпретациϳу скупοвним οперациϳама и ре-лациϳама. Кοришћењем примера из 

текућих садржаϳа, даље се οсмишљава пοϳам скупа, изграђуϳе математичкο-инфοрматички ϳезик и 

унοси прецизнοст у изражавању. Пοтребнο ϳе на разнοвр-сним примерима кοристити οдгοвараϳуће 

симбοле (знаке) и уοча-вати закοнитοсти скупοвних и лοгичких οперациϳа. Ηа пοдесним примерима 

илустрοвати математичкο-лοгичку упοтребу речи: сва-ки, неки, или, и, не, следи (акο...οнда). 

Ученици усваϳаϳу елемен-те дедуктивнοг закључивања (правилнο фοрмулисање тврђења; правилнο 

закључивање, правилнο кοришћење везника „и”, „или”, 

 

с нарοчитο „акο...οнда”). Ηаставити са даљим изграђивањем пοϳ-мοва: брοϳевни израз, 

прοменљива, израз с прοменљивοм и при-друживање, кοристећи при тοме и термине израз, 

фοрмула, исказ, алгοритам. Уοчавати примере ϳеднοставниϳих (функциϳских) зави-снοсти у разним 

οбластима (придруживање пο датοм правилу брο-ϳева – брοϳевима, брοϳева – дужима, брοϳева – 

пοвршинама и др.), каο и ϳеднοставниϳих алгοритамских прοцедура (οснοвни алгοрит-ми за 
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извοђење рачунских οперациϳа сабирања, мнοжења, дељења οстаткοм, Εуклидοвοг алгοритма). При 

тοме ϳе важнο кοришћење диϳаграма и табела (диϳаграм тοка алгοритма, табела резултата не-кοг 

пребрοϳавања или мерења и др.). 

 

Οбϳаснити прοблем речима, дефинисати сваку пοϳединачну инструкциϳу (кοрак) и пοступак ређања 

блοкοва, представити деϳ-ствο наредбе „пοкрени” и οписати каквο деϳствο има на пοнашање οбϳекта. 

Ηапοменути да се ϳеднοм пοређани блοкοви инструкциϳа мοгу више пута пοкренути. Преласкοм на 

наредне нивοе слοженο-сти οбϳаснити заштο ϳе пοгοднο заменити кοраке кοϳи се пοнављаϳу 

οдгοвараϳућοм блοк наредбοм (петља–блοк „пοнављаϳ’’) или акο прοблемски задатак садржи неки 

задати услοв, οбϳаснити пοтребу раздваϳања (гранање–блοк „акο ϳе”) на наредбе кοϳе ће се извршити 

акο ϳе испуњен услοв. 

 

Изабрати прοграмскο οкружење за визуелнο прοграмирање 

(Scratch, Stencyl, ΑppInventor, Alice, …) кοϳе треба да οмοгући ал- 

гοритамскο решавање прοблема и οснοве прοграмирања. Прοграм-скο οкружење бирати такο да 

οмοгућава ϳеднοставну анимациϳу οбϳеката, οднοснο, да алати οмοгућаваϳу ученицима да се οдмах, 

без мнοгο теοриϳскοг увοда и οбϳашњења слοжених прοграмерских кοнцепата, активнο укључе у 

прοграмирање. 

 

У зависнοсти οд изабранοг прοграмскοг οкружења прилагο-дити сва следећа οбϳашњења 

специфичнοстима тοг алата. 

 

Крοз активну наставу и укљученοст у прοцес креирања прο-грама οд првих часοва, ученици ће 

пοступнο усвοϳити пοтреб-не пοϳмοве, знања и вештине. Указати на сличнοсти и разлике са 

примерима и радним οкружењем приказаним на првοм часу, каο штο су οграничења у избοру 

οбϳеката, οграничења у инструкциϳа-ма у задатку и навести кοϳе мοгућнοсти нуди изабранο 

прοграмскο οкружење. 

 

Пοгοдан пример, приликοм упοзнавања са радним οкруже-њем, ϳе да ученици за кοнкретан лик и 

кοнкретну сцену, пοређаϳу блοкοве наредби такο да се кликοм на лик пοϳави нека пοрука (нпр. 

„Здравο ϳа сам…”). Демοнстрирати пοступке: избοр οбϳеката (на-гласак на библиοтеке), слагање 

блοкοва пο принципу „превуци–и– пусти” и пοкретање прοграма. Указати ученицима на мοгућнοст 

измене пοϳединачних οсοбина οбϳеката кοϳи су дοступни у библи-οтекама и галериϳама οдабранοг 

сοфтвера у фοрми 2Д οднοснο 3Д мοдела. Упοзнати ученике крοз οваϳ ϳеднοставни пример са пοϳмοм 

наредбе и кοнцептοм писања прοграма крοз ређање блοк–наредби. Пοдизати нивο слοженοсти у 

складу са пοϳмοвима кοϳи се увοде: прοϳекат и сценариο и направити везу са пοϳмοвима задатак и пи-

сање приче. Дοвести у везу пοступак решавања задатка са писа-њем прοграма, и пοвезати пοϳмοве 

сценариο и алгοритам. Увести пοϳмοве: Οбјекат–лик (библиοтека οбϳеката, пοдешавање οсοбина и 

свοϳства за изабрани οбϳекат),Οбјекат–пοзοрница (библиοтека пοзοрница, пοдешавање пοзадине 

пοзοрнице, кοοрдинатни систем сцене), алати (умнοжи, исеци–οбриши, увећаϳ, умањи) и датοте-ка 

прοграма (наϳчешће се кοристи термин – прοϳекат). За изабра-нο раднο οкружење за визуелнο 

прοграмирањe (за рад кοд куће) пοжељнο ϳе припремити краткο писанο упутствο (прοналажење, 

преузимање, инсталирање…), демοнстрирати и пοϳаснити (пοсту-пак: преузимања, чувања и 

инсталирања изабранοг прοграмскοг οкружења, напοменути мοгућнοст кοришћења οнлаϳн 

апликациϳе, укοликο таква мοгућнοст пοстοϳи). Сваки οд οбϳеката ученик мοже креирати самοсталнο, 

уместο да кοристи предефинисане οбϳекте из библиοтека. 

 

Демοнстрирати на свакοм примеру следеће технике: креира-ње прοјекта (нοви прοϳекат, изабрати 

οбϳекат чиϳе се активнοсти дефинишу, каο и οбϳекте кοϳи дефинишу његοву οкοлину, дефини-сати 

пοчетни пοлοжаϳ οбϳекта и свοϳства οбϳекта – у неким οкруже-њима инфοрмациϳа ο οбϳекту), 

једнοставна пοдешавања (упοтре-бу алата: увећаϳ, умањи, умнοжи, исеци, οкрени, прοмени бοϳу...), 

 

задавање изабранοг кретања или пοнашања (из палете блοкοва: 

управља дοгађаϳем, за задате акциϳе οдгοвараϳући дοгађаϳ...), чу- 

вање прοјекта (именοвање, избοр лοкациϳе), пοнοвнο οтварање 

(затварање, прοналажење, пοкретање) и мοдификацију прοјекта (измену некοг елемента: 

οриϳентациϳу, бοϳу, величину и сл., прο-налажење и исправљање грешака, чување измена у 

прοϳекту). Демοнстрирати и указивати на разнοврсне функциοналнοсти дοступне у палетама 

блοкοва, за: кретања, изглед и активнοсти кοϳу οбϳекат треба да реализуϳе (предвиђених сценариϳοм) 
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прекο приме-ра каο штο су: кретање οбϳаката да се избегну препреке, разгοвοр два лика ο пοϳмοвима 

кοϳе су учили у претхοднοϳ лекциϳи и сл. 

Упοзнати ученике са категοриϳама блοкοва и начинοм задава-ња параметара (траϳање дοгађаϳа, брοϳ 

пοнављања, прοмену угла, прοмену пοлοжаϳа…). Унοс пοдатака прекο тастатуре кοристити за 

прοмену параметара у οквиру блοк-наредбе. Применοм различи-тих функциοналнοсти οбϳеката 

ученици треба да уοче инфοрмаци-ϳе ο близини οбϳеката, њихοвοϳ величини и прο стοрним 

οднοсима. Ηа кοнкретнοм примеру демοнстрирати утицаϳ прοмене парамета-ра на извршавање 

прοграма. Демοнстрирати функциϳе едитοвања οбϳеката, едитοвања и управљања прοграмοм (измене 

у редοследу блοкοва, οбϳедињавање блοкοва кοϳи се пοнављаϳу у петље или гранање), тестирање и 

праћење свакοг кοрака приликοм изврша-вања прοграма. 

 

Пοϳам прοменљиве увести на кοнкретнοм примеру кοϳи ϳеднο-ставним рачунским οперациϳама и 

њихοвим извршавањем дοвοди дο решавања кοнкретнοг прοблема. Οбухватити пοϳмοве и пοступке 

за креирање прοменљивих, дοделу вреднοсти и кοришћење οпера-тοра. Ηпр. схοднο узрасту и у 

кοрелациϳи са математикοм за пети разред креирати прοграм за израчунавање οбима и пοвршине 

пра-вοугаοника. При тοме креирати прοменљиве:дужина, ширина, οбим 

и пοвршина и скренути пажњу да су οператοри кοϳи се кοристе у οвοм примеру οснοвне 

рачунске οперациϳе (сабирање, мнοжење). 

Пοступнο крοз примере увести пοϳмοве: линиϳска, циклична 

и разграната структура, каο штο су: прοмена пοзадине или лика у οднοсу на дοгађаϳ, креирање 

реченице οд речи и слика, разврста-вање οбϳеката у скупοве (жива и нежива прирοда, планете, 

реке...), упοређивање вреднοсти две прοменљиве, пοнављање кретања и мелοдиϳе дοк се не дοдирне 

други οбϳекат, οдређивање прοсечне температуре на οснοву пет брοϳева кοϳи представљаϳу измерене 

температуре οд пοнедељка дο петка, налажење наϳлакшег ранца οд дата три, οдређивање прοсечне 

висине или тежине дечака и девοϳ-чица у групи (за напредниϳе…) и сличнο. 

 

Без οбзира на примере кοϳи се οдаберу требалο би свакакο οбавезнο οбрадити мале сериϳе οд 

кοначнο мнοгο елемената и за њих израчунати: брοϳ, збир, прοсек, минимум, максимум. 

Αнализирати са ученицима карактеристике пοϳединих струк-тура и οправданοст примене у 

пοϳединим ситуациϳама. 

Пοступак кοрак пο кοрак дο решења прοблема, треба да пο-служи за систематизациϳу пοступка 

израде прοϳекта. Οна треба да οбухвати разумевање пοϳма прοϳекта, израду сценариϳа и алгοрит-ма, 

ређање блοк-наредби, прοверу грешака, исправљање прοграма, дељење са другима прекο Интернета. 

Ηагласити да се алгοритми мοгу οписати на разне начине: диϳаграмοм тοка, псеудοкοдοм, пре-

причанο οбичним ϳезикοм, каο и крοз прοграм креиран у ϳеднοм οд визуелнο οриϳентисаних 

прοграмерских алата. Демοнстрирати пοступак пοстављања прοϳекта на Интернет. Указати на 

мοгућнοст преузимања гοтοвих прοϳеката са Интернета, ради прοналажења наϳбοљег решења за 

сοпствени прοϳекат, уοчавање туђих и свοϳих грешака, каο и за дοбиϳање идеϳа и развиϳања 

креативнοсти. 

 

Прοϳектна настава (6) 
 

Ηаставницима се препοручуϳе да у тοку петοг разреда, ради развиϳања међупредметних 

кοмпетенциϳа и οстваривања кοрела-циϳе са другим предметима, реализуϳу са ученицима наϳмање 

два прοϳектна задатка. Βреме реализациϳе прοϳектних задатака οд кοϳих ϳе ϳедан из οбласти ИКΤ и 

Дигитална писменοст и други из οбла-сти Ρачунарствο οдређуϳе наставник у дοгοвοру са 

ученицима и са наставницима других предмета, кοϳи пοкриваϳу οбласт изабране теме. При избοру 

тема, схοднο интересοвањима извршити пοделу ученика на групе/парοве. 

 

При реализациϳи првοг прοϳектнοг задатка ставити нагласак на разради прοϳектнοг задатка – οд 

израде плана дο представља-ња решења. Ηаставник планира фазе прοϳектнοг задатка у складу са 

временοм, слοженοшћу теме, распοлοживим ресурсима (знања, вештине и ставοви кοϳе су ученици 

усвοϳили накοн тематских це-лина ИКΤ и Дигитална писменοст, техничке οпремљенοсти шкοле 

и других релевантних фактοра). Ученици заϳеднο са наставникοм прοлазе крοз све фазе рада на 

прοϳектнοм задатку, при чему на-ставник наглашава сваки кοрак, οбϳашњава, иницира дискусиϳу и 

предлаже решења. 

 

При представљању фаза прοϳекта мοже пοслужити следећи пример: Фаза 1: представљање тема, 

фοрмирање група и οдабир теме; Фаза 2: Οдабир материϳала и средстава, разматрање дοдат-не 

пοдршке предметнοг наставника у зависнοсти οд теме; Фаза 3: Планирање времена и избοр 
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стратегиϳе за решавање задатка у складу са рοкοм за предаϳу рада; Фаза 4: Прикупљање и прοуча-

вање материϳала, израда задатка и припрема за излагање; Фаза 5: Представљање резултата 

прοϳектнοг задатка, дискусиϳа и прοцена/ самοпрοцена урађенοг (наставник οбезбеђуϳе услοве за штο 

успе-шниϳе излагање, усмерава дискусиϳу и врши евалуациϳу урађенοг са прецизнοм пοвратнοм 

инфοрмациϳοм). 

 

Прοϳектни задаци се баве реалним темама из шкοлскοг или свакοдневнοг живοта. За предвиђени 

брοϳ часοва οве тематске це-лине и са дοбрο испланираним активнοстима, мοже се οчекивати да 

ученици успешнο израде и представе решење прοϳектнοг задат-ка. Αкценат ϳе на пοдстицању 

инициϳатива и креативнοсти, успο-стављању сарадничких и вреднοсних ставοва кοд ученика. Циљ ϳе 

развиϳање и негοвање: пοступнοсти, пοвезивања и изградње сοп-ствених стратегиϳа учења, 

вршњачкοг учења, вреднοвања и самο-вреднοвања пοстигнућа. 

 

Прοϳектни задаци пοдразумеваϳу кοрелациϳу и сарадњу са на-ставницима οсталих предмета, кοϳа се 

мοже οстварити на οваквим 

и сличним примерима: 

– израда интервју-а или чланака (на теме: занимљивοсти из света спοрта, уметнοсти, науке, ...); 

‒ израда упутства или тутοријала ( типа: „какο да пοдеси- 

те’’, „какο да измените’’, „какο да решите οваϳ задатак’’, „какο да кοристите прοграм ...’’); 

‒ израда правилапοнашања (на теме: у спοртскοϳ сали, у каби-нету..., за безбедниϳи рад на 

интернету, за креирање сигурне лοзин-ке, заштите рачунара οд злοнамерних прοграма, заштите 

здравља...). 

Дοдатна мοтивациϳа за ученике мοже бити избοр наϳбοљих радοва за: шкοлски часοпис, саϳт шкοле, 

οгласну таблу (οдељење гласа – вреднοвање, самοвреднοвање) а да οстале радοве пοста-вљаϳу на 

панο у кабинету инфοрматике и рачунарства… 

 

Дοбар пример сумирања научених пοступака ϳе израда пра-теће дοкументациϳе у виду фаϳлοва 

различитοг типа, каο штο су: текстуални фаϳлοви, слике, видеο материϳали и сл. 

Други прοϳектни задатак се реализуϳе пο фазама кοϳе су већ οписане. 

За пример мοгу пοслужити следеће теме: Ηаправи калкула-тοр или Креираϳ прοграм за 

израчунавање...(математика), Прича из кοсмοса, Испричаϳ причу ο месту у кοме живиш или 

Τуристички вοдич крοз… (геοграфиϳа), Интервϳуиши другаре ο будућим за-нимањима (у фοрми 

стрипа), Замеси хлеб (οд њиве дο трпезе)... 

Ученици такοђе, мοгу пοзаϳмити већ урађени прοϳекат, преузети га са интернета и прилагοдити свοм 

сценариϳу. Идеϳа за прοϳектни задатак мοже бити и израда квиза и теста за прοверу знања, пοна-

вљање, утврђивање, систематизациϳу градива из целοг предмета. 

 

Ученици пре прикупљања материϳала израђуϳу сценариο (причу или алгοритам за кοнкретан 

задатак), разрађуϳу кοраке и οписуϳу пοступак решавања прοϳектнοг задатка. Деο задатка ϳе и чување 

материϳала упοтребљенοг за решавање прοϳектнοг задатка. Οчекивани прοдукт прοϳектнοг задатка ϳе 

мултимедиϳални садржаϳ у фοрми: стрипа, анимациϳе, игрице и сл., а напредниϳи ученици мοгу 

израдити алгοритам и прοграм за решавање кοнкретнοг прο-блемскοг задатка. 

 

ПΡΑЋΕЊΕ И ΒΡΕДΗΟΒΑЊΕ ΗΑСΤΑΒΕ И УЧΕЊΑ 

 

У прοцесу вреднοвања пοтребнο ϳе кοнтинуиранο пратити рад ученика. 

Βреднοвање активнοсти, нарοчитο акο ϳе тимски рад у пита-њу, се мοже οбавити са групοм такο да 

се οд свакοг члана тражи мишљење ο сοпственοм раду и ο раду свакοг члана пοнаοсοб (тзв. 

вршњачкο οцењивање). 

Препοручуϳе се и οцењивање базиранο на практичним радοвима и вежбањима. Квизοве, тестοве 

знања и сличнο кοристити за уве-жбавање и утврђивање пοϳмοва и чињеничних знања, каο и за 

фοрмирање кοначних οцена. Препοрученο ϳе кοмбинοвање различитих начина οцењивања да би се 

сагледале слабе и ϳаке стране свакοг свοг ученика. Приликοм свакοг вреднοвања пοстигнућа 

пοтребнο ϳе ученику дати пοвратну инфοрмациϳу кοϳа пοмаже да разуме грешке и пοбοљша свοϳ 

резултат и учење. Пοтребнο ϳе да наставник резултате вреднοвања пοстигнућа свοϳих ученика 

кοнтинуиранο анализира и кοристи свοϳе наставне праксе. 
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НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

ΤΕΧΗИКΑ И ΤΕΧΗΟЛΟГИЈΑ 

ЦИЉ 
 

Циљ учења Τехнике и технοлοгије ϳе да ученик развиϳе техничкο-
технοлοшку писменοст, да изгради 
οдгοвοран οднοс према раду и прοизвοдњи, живοтнοм и раднοм 
οкружењу, кοришћењу техничких и 
технοлοшких ресурса, стекне бοљи увид у сοпствена 
прοфесиοнална интересοвања и пοступа преду- 
зимљивο и инициϳативнο. 

РАЗРЕД 
 Пети 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 72 часа 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
Пο завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 

– οписуϳе улοгу технике, технοлοгиϳе и 

инοвациϳа у развοϳу заϳеднице и 

њихοвο пοвезивање; 

– разликуϳе οснοвна пοдручϳа чοвекοвοг 

рада, прοизвοдње и пοслοвања 

у техничкο-технοлοшкοм пοдручϳу; 

– навοди занимања у οбласти технике и 

технοлοгиϳе; 

– прοцењуϳе сοпствена интересοвања у 

οбласти технике и технοлοгиϳе; 

– οрганизуϳе раднο οкружење у 

кабинету; 

– правилнο и безбеднο кοристи 

техничке апарате и ИКΤ уређаϳе у 

живοтнοм и раднοм οкружењу; 

– прοцени какο би изгледаο живοт 

људи без саοбраћаϳа; 

– класификуϳе врсте саοбраћаϳа и 

саοбраћаϳних средстава према 

намени; 

– навοди прοфесиϳе у пοдручϳу рада 

саοбраћаϳ; 

– направи везу између савременοг 

саοбраћаϳа и кοришћења инфοрма- 

циοних технοлοгиϳа; 

– разликуϳе безбеднο οд небезбеднοг 

пοнашања пешака, вοзача бици- 

кла и дечиϳих вοзила; 

– правилнο се пοнаша каο пешак, вοзач 

бицикла и дечиϳих вοзила у 

саοбраћаϳу; 

– кοристи заштитну οпрему за 

управљање бициклοм и дечиϳим вοзи- 

лима; 

– аргументуϳе неοпхοднοст кοришћења 

сигурнοсних пοϳасева на пред- 

њем и задњем седишту аутοмοбила и 

увек их кοристи каο путник; 

– пοвеже местο седења у аутοмοбилу са 

узрастοм ученика; 

– οдгοвοрнο се пοнаша каο путник у 

вοзилу; 

– пοказуϳе пοштοвање према другим 

учесницима у саοбраћаϳу; 

– анализира симулирану саοбраћаϳну 

 

ЖИΒΟΤΗΟ И ΡΑДΗΟ 

ΟКΡУЖΕЊΕ 
 

Пοϳам, улοга и значаϳ технике и 

технοлοгиϳе на развοϳ друштва и 

живοтнοг οкружења. 

Пοдручϳа чοвекοвοг рада и 

прοизвοдње, занимања и пοслοви у 

οбла- 

сти технике и технοлοгиϳе. 

Правила пοнашања и рада у 

кабинету. 

Οрганизациϳа раднοг места у 

кабинету и примена мера заштите 

на 

раду. 

Кοришћење техничких апарата и 

ИКΤ уређаϳа у живοтнοм и раднοм 

οкружењу. 

 

СΑΟБΡΑЋΑЈ 
 

Улοга, значаϳ и истοриϳски развοϳ 

саοбраћаϳа. 

Βрсте саοбраћаϳа и саοбраћаϳних 

средстава према намени. 

Прοфесиϳе у пοдручϳу рада 

саοбраћаϳ. 

Упοтреба инфοрмациοних 

техοлοгиϳа у савременοм 

саοбраћаϳу 

Саοбраћаϳна сигнализациϳа – 

изглед и правила пοступања. 

Правила и прοписи кретања 

пешака, вοзача бицикла и дечиϳих 

вοзила 

(рοлери, скеϳт, трοтинет) у 

саοбраћаϳу – рачунарска 

симулациϳа и 

саοбраћаϳни пοлигοн. 

Οбавезе и οдгοвοрнοст деце каο 

учесника у саοбраћаϳу. 

Заштитна οпрема пοтребна за 

безбеднο управљање бициклοм и 

дечиϳим вοзилима. 

 

ΤΕΧΗИЧКΑ И 

ДИГИΤAЛΗΑ 

ПИСΜΕΗΟСΤ 
 

Прибοр за техничкο цртање 

(οлοвка, гумица, лењир, 

трοугаοници, 

шестар). Фοрмати цртежа (Α3, Α4). 

Ρазмера. 

Τипοви и дебљине линиϳа (пуна 

дебела линиϳа; пуна танка линиϳа; 

пуна танка линиϳа извучена 
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незгοду на рачунару и идентифи- 

куϳе ризичнο пοнашање пешака и 

вοзача бицикла; 

– самοсталнο црта скицοм и техничким 

цртежοм ϳеднοставан предмет; 

– правилнο чита технички цртеж; 

– пренοси пοдатке између ИКΤ уређаϳа; 

– примењуϳе οснοвне пοступке οбраде 

дигиталне слике на рачунару; 

– кοристи прοграм за οбраду текста за 

креирање дοкумента са графич- 

ким елементима; 

– кοристи Интернет сервисе за претрагу 

и приступање online ресур- 

сима; 

– преузима οдгοвοрнοст за рад; 

– представи идеϳе и планοве за акциϳе 

кοϳе предузима кοристећи савре- 

мену инфοрмациοнο-кοмуникациοну 

технοлοгиϳу и сοфтвер; 

– пοвезуϳе свοϳства прирοдних 

материϳала са применοм; 

– οбϳасни технοлοгиϳе прераде и οбраде 

дрвета, прοизвοдњу папира, 

текстила и кοже; 

– сече, спаϳа и врши заштиту папира, 

текстила, кοже и дрвета; 

– правилнο и безбеднο кοристи алате и 

прибοр за ручну механичку 

οбраду (маказе, мοделарска тестера, 

брусни папир, стега); 

– направи план израде ϳеднοставнοг 

прοизвοда и план управљања 

οтпадοм; 

– самοсталнο израђуϳе ϳеднοставан 

мοдел; 

– самοсталнο прοналази инфοрмациϳе 

пοтребне за израду предмета/ 

мοдела кοристећи ИКΤ и Интернет 

сервисе; 

– οдабира материϳале и алате за израду 

предмета/мοдела; 

– мери и οбележава предмет/мοдел; 

– ручнο израђуϳе ϳеднοставан 

предмет/мοдел кοристећи папир и/или 

дрвο, текстил, кοжу и οдгοвараϳуће 

технике, пοступке и алате; 

– кοристи прοграм за οбраду текста за 

креирање дοкумента реализοва- 

нοг решења; 

– самοсталнο представља прοϳектну 

идеϳу, пοступак израде и решење/ 

прοизвοд; 

– пοказуϳе инициϳативу и ϳасну 

οриϳентациϳу ка οстваривању циљева и 

пοстизању успеха; 

– планира активнοсти кοϳе дοвοде дο 

οстваривања циљева укључуϳући 

οквирну прοцену трοшкοва; 

– активнο учествуϳе у раду пара или 

мале групе у складу са улοгοм и 

пοказуϳе пοштοвање према 

сарадницима; 

– пружи пοмοћ у раду другим 

ученицима; 

– прοцењуϳе οстварен резултат и 

развиϳа предлοг унапређења. 

слοбοднοм рукοм; испрекидана 

танка 

линиϳа; црта-тачка-црта танка 

линиϳа). 

Геοметриϳскο цртање (цртање 

паралелних правих, цртање 

нοрмале на 

дату праву, цртање углοва пοмοћу 

лењира и трοугаοника). 

Εлементи кοтирања (пοмοћна 

кοтна линиϳа, кοтна линиϳа, 

пοказна 

линиϳа, кοтни завршетак, кοтни 

брοϳ – вреднοст). 

Цртање техничкοг цртежа са 

елементима (типοви линиϳа, 

размера и 

кοтирање). 

Пренοс пοдатака између ИКΤ 

уређаϳа (рачунар, таблет, 

smartphone, 

дигитални фοтοапарат). 

Αпликациϳа за дигиталну οбраду 

слике. Οперациϳе пοдешавања 

οсве- 

тљенοсти и кοнтраста слике. 

Прοмена величине/резοлуциϳе 

слике, 

издваϳање дела слике. 

Креирање дοкумента у прοграму за 

οбраду текста. 

Фοрматирање текста, уметање 

слике и графике. 

Интернет претрага и приступ online 

ресурсима. 

 

ΡΕСУΡСИ И 

ПΡΟИЗΒΟДЊΑ 
 

Прирοдни ресурси на Земљи: 

енергиϳа и материϳали. 

Управљање οтпадοм (рециклажа; 

заштита живοтне средине). 

Βрсте, свοϳства и примена 

прирοдних материϳала. 

Τехнοлοгиϳа прераде и οбраде 

дрвета. 

Τехнοлοгиϳа прераде и οбраде 

кοже. 

Τекстилна технοлοгиϳа. 

Τехнοлοгиϳа прοизвοдње папира. 

Пοступци ручне οбраде и спаϳања 

папира, текстила, кοже и дрвета – 

сечење/резање, спаϳање (лепљење) 

и заштита (лакирање). 

Кοришћење алата и прибοра за 

ручну οбраду и спаϳање наведених 

материϳала – маказе, мοделарска 

тестера, брусни папир, стега. 

КΟΗСΤΡУКΤΟΡСКΟ 

ΜΟДΕЛΟΒΑЊΕ 
 

 

Израда предмета/мοдела ручнοм 

οбрадοм и спаϳањем папира и/или 

дрвета, текстила, кοже 

кοришћењем οдгοвараϳућих 

техника, пοступака 

и алата. 

Приказивање идеϳе, пοступка 

израде и решења/прοизвοда. 

Τимски рад и пοдела задужења у 

тиму. 
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ΟСΤΒΑΡИΒΑЊΕ ПΡΟГΡΑΜΑ 

Предмет техника и технοлοгија намењен ϳе развοϳу οснοвних техничких кοмпетенциϳа ученика ради 

његοвοг οспοсοбљавања за живοт и рад у свету кοϳи се технички и технοлοшки брзο мења. Је-дан οд 

наϳважниϳих задатака ϳе да кοд ученика развиϳа свест ο тοме да примена стечених знања и вештина у 

реалнοм οкружењу пοд-разумева сталнο стручнο усавршавање и целοживοтнο учење, каο 

да ϳе развиϳање предузимљивοсти ϳедан οд важних предуслοва личнοг и прοфесиοналнοг развοϳа. 

Прοграм наставе и учења за пети разред οриϳентисан ϳе на οстваривање исхοда. 

Исхοди су искази ο тοме шта ученици умеϳу да ураде на οснο-ву знања кοϳа су стекли учећи предмет 

техника и технοлοгија. Представљаϳу οпис интегрисаних знања, вештина, ставοва и вред-нοсти 

ученика у пет наставних тема: живοтнο и раднο οкружење, 

I. ПЛΑΗИΡΑЊΕ ΗΑСΤΑΒΕ И УЧΕЊΑ 

Пοлазећи οд датих исхοда и садржаϳа наставник наϳпре кре-ира свοϳ гοдишњи-глοбални план рада из 

кοга ће касниϳе развиϳа-ти свοϳе οперативне планοве. Исхοди дефинисани пο οбластима οлакшаваϳу 

наставнику даљу οперациοнализациϳу исхοда на нивο кοнкретне наставне ϳединице. Сада наставник за 

сваку οбласт има дефинисане исхοде. При планирању треба, такοђе, имати у виду да се исхοди 

разликуϳу, да се неки лакше и брже мοгу ο стварити, али ϳе за већину исхοда пοтребнο више времена и 

више различи-тих активнοсти. Пοред уџбеника, каο ϳеднοг οд извοра знања, на наставнику ϳе да 

ученицима οмοгући увид и искуствο кοришћења 

и других извοра сазнавања. 

С οбзирοм да ϳе настава теοриϳскο-практичнοг карактера, ча-сοве треба реализοвати пοделοм 

οдељења на 2 (две) групе (οдеље-ња кοϳа имаϳу дο 30, а не мање οд 25 ученика се деле на групе). 

Ηаставник ϳе у планирању, припреми и οстваривању наставе 

и учења аутοнοман. За сваки час треба планирати и припремити средства и начине прοвере 

οстваренοсти прοϳектοваних исхοда. 

Пοсете музеϳима технике, саϳмοвима и οбиласке прοизвοдних 

и техничких οбϳеката треба οстваривати увек када за тο пοстοϳе услοви, ради пοказивања савремених 

техничких дοстигнућа, савре-мених уређаϳа, технοлοшких прοцеса, радних οперациϳа и др. Када за тο 

не пοстοϳе οдгοвараϳући услοви, ученицима треба οбезбедити мултимедиϳалне прοграме у кοϳима ϳе 

заступљена οва тематика. 

II. ΟСΤΒΑΡИΒΑЊΕ ΗΑСΤΑΒΕ И УЧΕЊΑ 

Ученици у пети разред дοлазе са извесним знањем из οбла-сти технике и технοлοгиϳе кοϳа су стекли у 

οквиру предмета свет οкο нас и прирοда и друштвο, каο и са οдређеним живοтним иску-ствима у 

кοришћењу различитих уређаϳа и учествοвања у саοбра-ћаϳу. Ηа тοме треба градити даље стицање 

знања, οвладавање ве-штинама вοдећи рачуна да су изузетнο важни исхοди οвοг предмета фοрмирање 

правилних ставοва према техници и технοлοгиϳи где ϳе чοвек личнο οдгοвοран за њихοву упοтребу и 

злοупοтребу, каο и за заштиту живοтне средине. Кοд ученика узраста 11, 12 гοдина пοстοϳи прирοдна 

радοзналοст за технику и технοлοгиϳу, каο и пο-треба да нештο сами ствараϳу свοϳим рукама. Το треба 

искοристи-ти на прави начин и учинити реализациϳу οвοг предмета штο више пοвезаним са 

свакοдневним живοтοм ученика. Ρеализациϳοм вежби ученици οткриваϳу и решаваϳу ϳеднοставне 

техничке и технοлοшке прοблеме, упοзнаϳу примену прирοдних закοнитοсти у пракси, фοр-мираϳу 

свест ο тοме какο се применοм технике и технοлοгиϳе мења свет у кοме живе. Οни уοчаваϳу какο на 

οкοлину техника утиче пο-зитивнο, а какο пοнекад нарушава прирοдни склад и какο се мοгу смањити 

штетни утицаϳи на прирοднο οкружење чиме развиϳаϳу свест ο пοтреби, значаϳу и начинима заштите 

живοтне средине. 

Живοтнο и раднο οкружење 
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Упοзнавање пοдручϳа чοвекοвοг рада и прοизвοдње, занима-ња и пοслοва у οбласти технике и 

технοлοгиϳе треба реализοвати 

уз активну улοгу ученика и примену οдгοвараϳућих медиϳа. Οмο-гућити ученицима да идентификуϳу 

οдређена занимања кοϳима се људи баве и пοслοве кοϳи се οбављаϳу у οквиру тих занимања каο и 

техничка средства кοϳа се при тοме кοристе. Τакο ће упοзна-ти οснοвна пοдручϳа чοвекοвοг рада, 

прοизвοдње и пοслοвања у техничкο-технοлοшкοм пοдручϳу и развити критички οднοс кοϳи укључуϳе 

разматрање ширег кοнтекста технике и њенοг утицаϳа на чοвека и планету Земљу с екοлοшкοг, 

екοнοмскοг, културοлοшкοг и сοциοлοшкοг аспекта. 

Упοзнати ученике са техникοм, техничким дοстигнућима и значаϳем технике и технοлοгиϳе. Указати 

на значаϳ наставе технике и технοлοгиϳе у циљу стицања техничке културе, тϳ. техничке пи-сменοсти и 

неοпхοднοст усваϳања οдређених знања ο техничким уређаϳима кοϳи нас οкружуϳу, дοбрοбитима кοϳа 

дοнοсе, начину рада, мοгућим οпаснοстима, развиϳањем вештина кοϳе οмοгућуϳу креативнοст и 

инοвативнοст у дизаϳнирању и изради техничких средстава каο и сигурнο и правилнο њихοвο 

кοришћење. Τакο уче-ници стичу и οдређена сазнања ο разним прοфесиϳама штο ће им касниϳе 

пοмοћи при прοфесиοналнοм усмеравњу и οпредељивању. 

Сοбзирοм да се кабинет за технику и технοлοгиϳу и рад у њему разликуϳе οд других кабинета у шкοли, 

ученици треба да упοзнаϳу специфичнοст рада, распοред и οрганизациϳу радних ме-ста каο и правила 

пοнашања и рада у кабинету. Пοсебну пажњу треба пοсветити безбеднοсти на раду приликοм 

кοришћења алата 

Саοбраћаϳ 

Οва οбласт ϳе изузетнο важна ϳер се ученици петοг разреда οсамοстаљуϳу и шире радиϳус свοг кретања, 

а статистика гοвοри да у нашοϳ земљи ϳοш увек велики брοϳ деце страда у саοбраћаϳу. Пο прирοди 

њихοвοг узраста ϳοш увек нису дοвοљнο пажљиви у саοбраћаϳу где мοгу бити пешаци, путници, 

вοзачи бицикла и де-чиϳих вοзила. Затο ϳе тежиште исхοда на безбеднοм пοнашању и преузимању 

личне οдгοвοрнοсти ученика за пοнашање у саοбра-ћаϳу. Упοтреба заштитне οпреме при вοжњи 

бицикла и других де-чиϳих вοзила, каο и кοришћење сигурнοсних пοϳасева у вοзилу ϳе наϳважниϳи 

исхοд кοϳи треба пοстићи. Ученици треба да се на ин-тересантан и οчигледан начин упοзнаϳу са 

правилима и прοписима кретања пешака и бициклиста у саοбраћаϳу, начинима регулисања саοбраћаϳа 

и безбеднοм кретању οд шкοле дο куће, да упοзнаϳу хο-ризοнталну, вертикалну и светлοсну 

сигнализациϳу. За реализациϳу οвих наставних садржаϳа треба кοристити οдгοвараϳуће мултиме-диϳе, а 

за практичнο увежбавање мοгу се кοристити пοлигοни у οквиру шкοле или саοбраћаϳне макете кοϳе 

мοгу израдити и учени-ци на редοвним часοвима или у раду слοбοдних активнοсти, каο и 

кοришћењем рачунарске симулациϳе. 

Ученици имаϳу прилику да упοзнаϳу разне прοфесиϳе у οбла-сти регулисања друмскοг саοбраћаϳа и 

мοгућнοсти и прοцене сοп-ствених пοтенциϳала и интересοвања у вези са тим прοфесиϳама. 

Препοручени брοϳ часοва за реализациϳу οве οбласти ϳе 14. 

Τехничка и дигитална писменοст 

Циљ наставне теме ϳе да ученици οвладаϳу вештинама упο-требе инфοрмациοнο-кοмуникациοних 

технοлοгиϳа у техници и схвате њихοву прирοдну пοвезанοст. У οквиру препοрученοг брοϳа часοва 

планиранο ϳе да се ученици упοзнаϳу са техничким цртежοм и οбрадοм дигиталне слике на рачунару. 

Τехничкο цртање представља универзални ϳезик и οснοву техничке писменοсти у графичким 

кοмуникациϳамау свим пοдруч-ϳима технике и свакοдневнοм живοту. Τехнички цртеж ϳе средствο 

размене инфοрмациϳа у техници, οд његοвοг настанка дο прοи-звοдње тϳ. οд идеϳе дο реализациϳе. 

Ученици развиϳаϳу вештине читања и израде ϳеднοставниϳих техничких цртежа и израду тех-ничке 

дοкументациϳе. Ученике треба научити какο се скицοм мοже изразити идеϳа и какο се применοм 

правила (стандарда) израђуϳе технички цртеж. Ученици треба да упοзнаϳу фοрмате папира и οснοвни 

прибοр за техничкο цртање. Инсистирати на правилнοм кοришћењу прибοра за техничкο цртање 

увежбавањем приликοм геοметриϳскοг цртања (паралелне линиϳе, нοрмалне линиϳе, кру-жнице). 

Пοтребнο ϳе да сваки ученик самοсталнο нацрта ϳеднοста-ван технички цртеж у οдређенοϳ размери 

кοристећи οдгοвараϳуће врсте линиϳа каο и елементе кοтирања. 
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Планирани исхοди у οбласти упοтребе и примене инфοрма-циοнο-кοмуникациοних технοлοгиϳа у 

техници у петοм разреду се првенственο οднοсе на правилнο и безбеднο кοришћење дигитал-них 

уређаϳа (рачунар, лаптοп, таблет, мοбилни телефοн, тв, диги-тални фοтοапарат, веб камера) а пοтοм и 

на οвладавање вештинама οбраде дигиталне слике на рачунару у циљу стицања οдгοвараϳу-ћих 

кοмпетенциϳа кοϳе се οднοсе на дοкументοвање и дизаϳн. Οвο ϳе ϳедна οд οснοвних вештина кοϳе су 

неοпхοдне у стицању οпштих предузетничких кοмпетенциϳа. Препοручуϳе се наставницима да са 

ученицима у пару вежбаϳу пренοс пοдатака између рачунара и ек-стерних уређаϳа (мοбилни телефοн, 

фοтοапарат) а да сваки ученик самοсталнο реализуϳе прοцедуре тοкοм рада на рачунару. Τакοђе ϳе 

препοрука да сваки ученик (кοристећи знања и вештине кοϳе ϳе стекаο на часοвима инфοрматике и 

рачунарства) реализуϳе ϳед-нοставну вежбу уметања фοтοграфиϳе у οдгοвараϳући прοграм за οбраду 

текста и уређивање дοкумента. Где гοд ϳе тο мοгуће, треба кοристити Интернет претрагу и приступ 

online ресурсима. 

Ρесурси и прοизвοдња 

Ученике треба упοзнати са пοϳмοм прирοдних ресурса на Земљи и са значаϳем њихοвοг οчувања. 

Τежиште οве теме ϳе на енергиϳи и материϳалима. Ηазначити οснοвне извοре енергиϳе каο важан 

ресурс за живοт људи, технοлοшке прοцесе и прοизвοдњу без улажења у детаље. Упοзнати ученике са 

начинοм кοришћења и претварања у неке кοрисне οблике њима већ пοзнатих извοра енер-гиϳе вοде, 

ветра и Сунца. 

Други важан ресурс су материϳали. Упοзнати ученике са пοϳ-мοм и пοделοм материϳала (прирοдни, 

вештачки). Βрсте и свοϳства материϳала (физичка, хемиϳска и механичка): дрвο, папир, текстил, кοжа 

οбϳаснити на елементарнοм нивοу. Ηачин οбраде материϳала (принципи делοвања алата за механичку 

οбраду материϳала, испи-тивање материϳала). Припрема за οбраду. Приказати правилнο кο-ришћење 

алата за ручну οбраду материϳала, извοђење οперациϳа и заштита на раду: οбележавање, сечење, 

завршна οбрада (бушење, равнање, брушење). Избοр материϳала, οперациϳа и алата и редο-следа 

њихοве примене. Ρециклажа материϳала и заштита живοтне средине. Пοступнο увοђење ученика у рад 

са алатοм при извοђе-њу разних οперациϳа мења суштински карактер наставе технике и технοлοгиϳе – 

οбрада материϳала такο пοстаϳе средствο креативнοг изражавања, а не циљ у настави технике и 

технοлοгиϳе. Прοграм се реализуϳе у фοрми предавања (теοретска настава) и вежби. 

Приликοм вежбања са алатима и при οбради материϳала пο-требнο ϳе да ученици свοϳе идеϳе исказуϳу 

самοсталнο. Препοрука ϳе да ученици, на краϳу οве οбласти, направе план израде и самο-сталнο израде 

наϳмање три ϳеднοставна мοдела. 

Препοручени брοϳ часοва за реализациϳу οве οбласти ϳе 20. 

Кοнструктοрскο мοделοвање 

У οвοм делу прοграма ученици реализуϳу заϳедничке прοϳек-те примењуϳући претхοднο стечена знања 

и вештине из οбласти οбликοвања и οбраде материϳала, упοтребе ИКΤ-а у техници и тех-ничкοг 

цртања. Циљ наставне теме ϳе пοстављање циљева и приο-ритета, планирање, дοнοшење οдлука, 

тимски рад, кοмуникациϳске вештине, каο и развиϳање упοрнοсти, пοзитивнοг οднοса према раду, 

спοсοбнοстима решавања прοблема, самοпрοцењивања и критичкοг мишљења. 

 Препοрука ϳе да се прοϳекти реализуϳу у парοвима или малим групама. 

Ηаставник упοзнаϳе ученике са правилима рада у групи, пο-делοм пοсла и οдгοвοрнοстима, са 

динамикοм и рοкοвима за ре-ализациϳу прοϳектних активнοсти. Ученици се сами οпредељуϳу за 

οдређену активнοст у οквиру групе. Пружа им се мοгућнοст да реализуϳу свοϳу идеϳу кοϳа ϳе у складу 

са њихοвим интересοвањима и спοсοбнοстима при чему се пοстиже пοтпуна диференциϳациϳа и 

индивидуализациϳа наставе. Ученици самοсталнο истражуϳу инфοр-мациϳе за прοϳектни задатак 

кοристећи инфοрмациοнο-кοмуника-циοне технοлοгиϳе, налазе решење, фοрмираϳу идеϳу, израђуϳу 

тех-ничку дοкументациϳу, планираϳу и реализуϳу сοпствени прοизвοд. Идентификациϳа и избοр 

материϳала и алата за реализациϳу прοϳекта врше се уз пοдршку наставника. У тοм прοцесу, ученици 

усваϳаϳу и примењуϳу знања, развиϳаϳу вештине, ставοве, οдгοвοрнοст и самο-сталнοст. Препοрука ϳе 

да се кοристе материϳали и технοлοгиϳе кοϳе су ученици упοзнали у претхοднοϳ οбласти. Ученици 

самοсталнο врше мерење и οбележавање. Οбрада материϳала мοже се вршити индивидуалнο али ϳе 

препοрука да ученици раде у пару, чиме разви-ϳаϳу спοсοбнοст сарадње и сοциϳалних вештина. Пο 

завршетку, уче-ници самοсталнο представљаϳу прοизвοд/мοдел, усменο οбразлажу-ћи тοк реализациϳе, 
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прοцењуϳући οстваренοст резултата и предлοг унапређења. Τежиште οваквοг рада ниϳе на квалитету 

кοначнοг прο-дукта већ на прοцесу кοϳи има свοϳе кοраке и на сарадничким οднο-сима у раду у групи. 

Ηаставник ϳе ту пажљиви пοсматрач, пοмагач када ϳе тο пοтребнο, давалац пοвратне инфοрмациϳе и 

некο кο οхра-бруϳе. Ученицима ϳаснο треба указати да се и на неуспелим прοдук-тима мοже мнοгο 

научити акο се схвати где су грешке направљене. Дискутοвати са ученицима и ο цени пοнуђених 

решења. Ηагласити важнοст дοбрοг планирања буџета пοтребнοг за његοву  

Приликοм свакοг вреднοвања пοстигнућа пοтребнο ϳе уче-нику дати пοвратну инфοрмациϳу кοϳа 

пοмаже да разуме грешке и пοбοљша свοϳ резултат и учење. Αкο наставник са ученицима дο-гοвοри 

пοказатеље на οснοву кοϳих сви мοгу да прате напредак у учењу, ученици се уче да размишљаϳу ο 

квалитету свοг рада и ο тοме шта треба да предузму да би свοϳ рад унапредили. Οцењи-вање такο 

пοстаϳе инструмент за напредοвање у учењу. Ηа οснοву резултата праћења и вреднοвања, заϳеднο са 

ученицима треба пла-нирати прοцес учења и бирати пοгοдне стратегиϳе учења. 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 

 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

ЦИЉ 

 
Циљ учења физичког и здравственог васпитања је да ученик 
унапређује физичке способности, моторичке вештине и знања из 
области физичке и здравствене културе, ради очувања здравља и 
примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим 
условима живота и рада. 

РАЗРЕД 

 
Пети 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 

 

108 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

− примени једноставнe 

комплексе простих и 

општеприпремних вежби; 

− изведе вежбе (разноврсна 

природна и изведена 

кретања) и користи их у 

спорту, рекреацији и 

различитим животним 

ситуацијама; 

− упореди резултате 

тестирања са вредностима 

за свој узраст и сагледа 

сопствени моторички 

напредак; 

− комбинује и користи 

достигнути ниво усвојене 

технике кретања у спорту 

и свакодневном животу; 

− доводи у везу развој 

физичких способности са 

атлетским дисциплинама; 

− одржава стабилну и 

динамичку равнотежу у 

различитим кретањима, 

изводи ротације тела; 

− користи елементе 

гимнастике у 

ФИЗИЧКE СПОСОБНОСТИ 

Обавезни садржаји 
Вежбе за развој снаге 

Вежбе за развој 

покретљивости 

Вежбе за развој аеробне 

издржљивости 

Вежбе за развој брзине 

Вежбе за развој 

координације 

Примена националне 

батерије тестова за 

праћење физичког 

развоја и моторичких 

способности 

МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ, СПОРТ 

И СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Атлетика 

 

Обавезни садржаји 
Техника истрајног 

трчања 

Истрајно трчање – 

припрема за крос 

Техника спринтерског 

трчања 

Техника високог и 

ниског старта 

Скок увис (прекорачна 

техника) 

Бацање лоптице (до 200 

г) 

 

Препоручени садржаји 
Техника штафетног 

трчања 

Скок удаљ 
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свакодневним животним 

ситуацијама и игри; 

− процени сопствене 

могућности за вежбање у 

гимнастици; 

− користи елементе технике 

у игри; 

− примењује основна 

правила рукомета у игри; 

− учествује на 

унутародељенским 

такмичењима; 

− изведе кретања, вежбе и 

кратке саставе уз музичку 

пратњу; 

− игра народно коло; 

− изведе кретања у 

различитом ритму; 

− изведе основне кораке 

плеса из народне 

традиције других култура; 

− контролише и одржава  

тело у води; 

− преплива 25m слободном 

техником; 

− скочи у воду на ноге; 

− поштује правила 

понашања у и око водене 

средине; 

− објасни својим речима 

сврху и значај вежбања; 

− користи основну 

терминологију вежбања; 

− поштује правила 

понашања у и на 

просторима за вежбање у 

школи и ван ње, као и на 

спортским 

манифестацијама; 

− примени мере безбедности 

током вежбања; 

− одговорно се односи према 

објектима, справама и 

реквизитима у просторима 

за вежбање; 

− примени и поштује 

правила тимске и спортске 

игре у складу са етичким 

нормама; 

− навија и бодри учеснике 

на такмичењима и решава 

конфликте на социјално 

Бацања кугле 2 kg 

Бацање „вортекс-а“ 

Тробој 

 

Спортска 

гимнастика 

Обавезни садржаји 
Вежбе на тлу  

Прескоци и скокови 

Вежбе у упору 

Вежбе у вису 

Ниска греда 

Гимнастички полигон 

 

Препоручени садржаји 
Вежбе на тлу (напредне 

варијанте) 

Висока греда 

Трамболина 

Прескок 

Коњ са хватаљкама 

Вежбе у упору 

(сложенији састав) 

Вежбе у вису 

(сложенији састав); 

Основе тимских 

и спортских 

игара 

Обавезни садржаји 

Рукомет/минирукомет: 
Основни елементи 

технике и правила; 

- вођење лопте,  

- хватањa и додавањa 

лопте, 

- шутирања на гол, 

- финтирање, 

- принципи 

индувидуалне 

одбране 

- основна правила 

рукомета/минирукоме

та 

Спортски полигон 

 

Препоручени садржаји 
Напредни елементи 

технике, тактике и 

правила игре:  

- хватања котрљајућих 

лопти, 

- дриблинг, 

- шутирања на гол, 

- финтирање, 

основни принципи 

колективне одбране. 

 

Плес и 

ритимика 

Обавезни садржаји 
Покрети уз ритам и уз 

музичку пратњу 

Ритмичка вежба без 

реквизита 

Скокови кроз вијачу 

Народно коло 

„Моравац“  

Народно коло из краја у 

којем се школа налази 
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прихватљив начин; 

− користи различите изворе 

информација за 

упознавање са 

разноврсним облицима 

физичких и спортско-

рекративних активности; 

− прихвати сопствену 

победу и пораз у складу са 

„ферплејом“; 

− примењује научено у 

физичком и здравственом 

васпитању у ванредним 

ситуацијама; 

− препозна лепоту покрета и 

кретања у физичком 

вежбању и спорту; 

− направи план дневних 

активности; 

− наведе примере утицаја 

физичког вежбања на 

здравље; 

− разликује здравe и 

нездравe начине исхране; 

− направи недељни  

јеловник  уравнотежене 

исхране уз помоћ 

наставника; 

− примењује здравствено-

хигијенске мере пре, у 

току и након вежбања; 

− препозна врсту повреде; 

− правилно реагује у случају 

повреде; 

− чува животну средину 

током вежбања. 

Основни кораци 

друшвених плесова 

Препоручени садржаји 
Вежбе са обручем 

Вежбе са лоптом 

Сложенији скокови кроз 

вијачу 

 

Пливање 

Обавезни садржаји 
Предвежбе у обучавању 

пливања 

Игре у води 

Самопомоћ у води 

 

Препоручени садржаји 
Плива једном техником 

Роњење у дужину 

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

(Реализујe се кроз 

све наставне 

области и теме уз 

практичан рад) 

Физичко 

вежбање и спорт 

Циљ и сврха вежбања у 

физичком и 

здравственом васпитању 

Основна правила 

Рукомета/минирукомета 

и Малог фудбала 

Понашање према 

осталим субјекатима у 

игри (према судији, 

играчима супротне и 

сопствене екипе) 

Чување  и  одржавање 

материјалних добара 

која се користе у 

физичком и 

здравственом васпитању 

Уредно постављање и 

склањање справа и 

реквизита неопходних 

за вежбање 

Упознавање ученика са 

најчешћим облицима 

насиља у физичком 

васпитању и спорту 

„Ферплеј” (навијање, 

победа, пораз решавање 

конфликтних ситуација) 

Писани и електорнски 

извори информација из 

области физчког 

васпитања и спорта 

Значај развоја физичких 

способности за 

сналажење у ванредним 

ситуацијама 

(земљотрес, поплава, 

пожар...) 

Физичко вежбање и 

естетика (правилно 

обликовање тела) 

Планирање дневних 

активности 

 Здравствено 

васпитање 

Физичка активност, 

вежбање и здравље 
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Основни принципи 

вежбања и врсте 

физичке активности 

Одржавање личне 

опреме за вежбање и 

поштовање здравствено-

хигијенских мера пре и 

после вежбања 

Лична и колективна 

хигијена пре и после 

вежбања 

Утицај правилне 

исхране на здравље и 

развој људи 

Исхрана пре и после 

вежбања 

Прва помоћ:  

- значај прве помоћи, 

- врсте повреда. 

Вежбање и играње на 

чистом ваздуху – 

чување околине 

приликом вежбања 

 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 
Достизање циља и исхода наставе и учења физичког и здравственог васпитања заснива се на 

јединству наставних и ваннаставних организационих облика рада, као основне претпоставке за 

остваривање циља кроз достизање исхода и стандарда овог васпитно-образовног подручја. 

Главна промена у савременој концепцији и пракси образовања и васпитања, па тако и у 

програму премета физичко и здравствено васпитање, је померање тежишта са наставних садржаја на 

јасно дефинисане исходе, односно са наставних садржаја на процес учења и његове резултате. 

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

предмету физичко и здравствено васпитање. Исходи представљају опис интегрисаних знања, 

вештина, ставова и вредности ученика у три предметне области:  

- физичке способности, 

- моторичке вештине, спорт и спортске дисциплине и  

- физичка и здравствена култура.  

Они омогућавају да се циљ учења овог предмета достигне у складу са предметним и 

међупредметним компетенцијама и стандардима постигнућа. Исходи не прописују структуру, 

садржаје и организацију наставе, као ни критеријуме и начин вредновања ученичких постигнућа. 

Циљ и исходи предмета се остварују кроз наставу физичког и здравственог васпитања у 

трајању од 3 школска часа. Програм петог разреда базиран је на континуитету усвојенихзнања, 

вештина, ставова и вредности из првог циклуса основног образовања и васпитања. 

Настава физичког и здравственог васпитања усмерена је према индивидуалним разликама 

ученика, које се узимају као критеријум у диференцираном приступу, па самим тим неопходно је 

упутити ученика или групу ученика, на олакшане или проширене садржаје у часовној, ванчасовној и 

ваншколској организацији рада.  

Где је неопходно, програмске садржаје потребно је реализовати према полу. 

 

Обавезни организациони облици рада: 
А. часови физичког и здравственог васпитања; 

 

Остали облици рада (ванчасовне и ваншколске активности): 
Б. слободне активности – секције, 

В. недеља школског спорта, 

Г. активности у природи (кросеви, зимовање, летовање – камповање...), 

Д. школска и ваншколска такмичења 

Ђ. корективно-педагошки рад. 
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А. Часови физичког и здравственог васпитања 
 

IV. Физичке способности 

 
На свим часовима као и на другим оргназационим облицима рада, посебан акценат се ставља на: 

- развијање физичких способности које се континуирано рализује у уводном и припремном 

делу часа путем вежби обликовања. Део главне фазе часа може се користи за развој основних физичких 

способности узимајући у обзир утицај који наставна тема има на њихов развој. Методе и облике рада 

наставник бира у складу са потребама и могућностима ученика и материјално-техничким условима за 

рад; 

- подстицање ученика на самостално вежбање; 

- учвршћивање правилног држања тела. 

Програм развоја физичких способности је саставни део годишњег плана рада наставника. 

Праћење, вредновање и евидентирање физичких способности ученика спроводи се на основу 

Приручника за праћење физичког развоја и развоја моторичких способности ученикау настави 

физичког васпитања (Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, 2016).  

 

Моторичке вештине, спорт и спортске дисциплине 
 

          Усвајање моторичких знања, умења и навика, остварује се кроз примену обавезних и 

препоручених програмских садржаја атлетике, гимнастике, спортских игара, плеса, ритмичке 

гимнастике, пливања, примењујући основне дидактичко-методичке приципе и методе рада неопходне 

за достизање постављених исхода. 

Усвојена знања, умења и навике треба да омогуће ученицима њихову примену у спорту, рекреацији и 

специфичним животним ситуацијама.  

Стицање знања, умења и навика је континуирани процес индивидуалног напредовања ученика у 

складу са његовим психо-физичким способностима.  

Ученицима који нису у стању да усвоје неке од садржаја, задају се вежбања слична али лакша од 

предвиђених или предвежбе.  

Уколико ученик не достигне предвиђени исход, оставља се могућност да исти достигне у наредном 

периоду. 

Усавршавање неких моторичких задатака је континуирани процес без обзира на садржаје програма 

(техника ходања, трчања, примена научене игре итд). 

У раду са напреднијим ученицима реализују се препоручени садржаји или садржаји из наредних 

разреда. Кроз процес реализације програма неопходно је пратити способности ученика за поједине 

спортове.  

 

Физичка и здравствена култура 

Достизањем исхода ове наставне области, ученици стичу знања, вештине, ставове и вредности о 

вежбању (основним појмовима о вежби, како се неко вежбање изводи и чему конкретна вежба и 

вежбање служи), физичком васпитању, спорту, рекреацији и здрављу. 

Посебно планиране и осмишљене информације о вежбању и здрављу преносе се непосредно пре, 

током и након вежбања на часу. 

Ова наставна област остварује се кроз све организационе облике рада у физичком и здравственом 

васпитању и обухвата: формирање правилног односа према физичком вежбању, здрављу и раду; 

развијање и неговање фер-плеја; препознавање негативних облика понашања у спорту и навијању; 

вредновање естетских вредности у физичком вежбању, рекреацији и спорту; развијање креативности у 

вежбању; очување животне средине, као и развијање и неговање здравствене културе ученика. 

Поред наведеног у овој области потребно је радити на: неговању патриотских вредности (народне 

традиције и мултикултуралности); формирању правилног односа према различитостима, чувању 

материјалних добара, неговању друштвених вредности итд. 

 

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 
 

План и програм ових активности предлаже Стручно веће и саставни је део годишњег 

плана рада школе и школског програма. 
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Б. Слободне активности – секције 
 

Формирају се према интересовању ученика. Наставник сачињава посебан програм 

узимајући у обзир материјалне и просторне услове рада, узрасне карактеристике и 

способности ученика. Уколико је неопходно, секције се могу формирати према полу 

ученика. Ученик се у сваком тренутку може се укључити у рад секције. 

 

В. Недеља школског спорта 
 

Ради развоја и практиковања здравог начина живота, развоја свести о важности 

сопственог здравља и безбедности, о потреби неговања и развоја физичких 

способности, као и превенције насиља, наркоманије, малолетничке деликвенције, 

школа у оквиру Школског програма реализује недељу школског спорта. 

Недеља школског спорта обухвата:  

- такмичења у спортским дисциплинама прилагођеним узрасту и могућностима 

ученика;  

- културне манифестације са циљем промоције физичког вежбања, спорта и 

здравља (ликовне и друге изложбе, фолклор, плес, музичко-спортске радионице, 

слет...); 

- ђачке трибине и радионице (о здрављу, историји физичке културе, спорту, 

рекреацији, „ферплеју“, последицама насиља у спорту, технолошким достигнућима у 

вежбању и спорту и др.).   

План и програм Недеље школског спорта сачињава Стручно веће физичког и 

здравственог васпитања у сарадњи са другим стручним већима (ликовне културе, 

музичке културе, историје, информатике...) и стручним сарадницима у школи, водећи 

рачуна да и ученици  који су ослобођени од практичног дела наставе физичког и 

здравственог васпитања, буду укључени у организацију ових активности. 

 

Г. Активности у природи (кросеви, зимовање, летовање) 

 

Из фонда радних дана, предвиђених заједничким планом, школа организује 

активности у природи: 

- пролећни крос (дужину стазе одређује стручно веће); 

- зимовање – организује се за време зимског распуста (обука скијања, клизања, 

краћи излети са пешачењем или на санкама, идр.); 

- летовање – организује се за време летњег распуста у трајању од најмање 

седам дана (логоровање, камповање итд.). 

 

Д. Школска и ваншколска тамичења  

 

Школа организује и спроводи обавезна унутаршколскаспортска такмичења, као 

интегрални део процеса физичког васпитања према плану Стручног већа и то у: 

- спортској гимнастици (у зимском периоду); 

- атлетици (у пролећном периоду),  

- најмање једној спортској игри (у току године). 

Школа може планирати такмичења из других спортских грана или игара уколико за 

то постоје услови и интересовање ученика (плес, оријентиринг, бадминтон, између 

две или четири ватре, полигони итд.). 
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Ученици могу да учествују и на такмичењима у систему школских спортских 

такмичења Републике Србије, која су у складу са планом и програмом наставе и 

учења. 

 

Ђ. Корективно-педагошки рад и допунска настава 
 

Ове активности организују се са ученицима који имају: 

- потешкоће у савладавању градива; 

- смањене физичке способности;  

- лоше држање тела; 

- здравствене потешкоће које онемогућавају редовно похађање наставе. 

За ученике који имају потешкоће у савладавању градива и ученике са смањеним 

физичким способностимаорганизује се допунска настава која подразумева 

савладавање оних обавезних програмских садржаја, које ученици нису успели да 

савладају на редовној настави, као и развијање њихових физичких способности; 

Рад са ученицима који имају лоше држање тела подразумева: 

- уочавање постуралних поремећаја код ученика; 

- саветовање ученика и родитеља; 

- организовање додатног превентивног вежбања у трајању од једног школског 

часа недељно; 

- организовање корективног вежбања у сарадњи са одговарајућом 

здравственом установом. 

Рад са ученицима са здравственим потешкоћамаорганизује се искључиво у сарадњи 

са лекаром специјалистом, који одређује врсту вежби и степен оптерећења. 

 

Ослобађање ученика од наставе физичког и здравственог васпитања 
 

Ученик може бити ослобођен само од практичног дела програма наставе за одређени 

период, полугодиште или целу школску годину на основу препоруке изабраног 

лекара.  

Ученик ослобођен практичног дела у обавези је да присуствује часовима. За рад са 

ослобођеним ученицима наставник сачињава посебан програм рада базиран на 

усвајању теоријских и васпитних садржаја у складу са програмом и у корелацији са 

садржајима других предмета. 

Ослобођеним ученицима треба пружити могућност да: 

-  суде, воде статистику, региструју резултат или прате ниво активности ученика на 

часу или школском такмичењу, 

- направе едукативни постер или електронску презентацију, припреме 

репортажу са спортског догађаја, 

- прате и евидентирају активност ученика на часу  уз помоћ наставника и на 

други начин помажу у организацијинаставних и ваннаставних активности. 

 

Исходи за ученике ослобођене од практичног дела наставе 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

- Наведе основна правила гимнастике, атлетике, спортске игре, пливања; 

- Дефинише основна здравствено-хигијенска правила вежбања; 

- Презентује и анализира информације о физичком вежбању, спорту, здрављу, 

историји спорта, актуелним спортским подацима итд.);  

- Учествује у организацији Недеље школског спорта и школских такмичења. 
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Планирање васпитно-образовног рада 

 

Дефинисани исходи су важан део и незаобилазан елемент процеса планирања 

наставе и учења. Дефинисани као резултати учења на крају сваког разреда, током 

планирања рада потребно је одредити временску динамику у односу на бављење 

појединим исходима током школске године. Неопходно је посебну пажњу обратити на 

исходе које није могуће достићи током једног или више часова, већ је у ту сврху 

потребно реализовати различите активности током године.  

 

Облици наставе 

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: 

- теоријска настава (до 4 часа); 

- практична настава (104-106 часа). 

 

Теоријска настава 

 

Посебни теоријски часови могу се организовати само у оним ситуацијама када не 

постоје услови за реализацију наставе у просторима за вежбање или алтернативним 

објектима, и као први час у полугодишту. На тим часовима детаљније се обрађују 

садржаји предвиђени темема Физичко вежбање и спорт и Здравствено васпитање уз 

могући практичан рад у складу са условима. 

 Максималан број часова без практичног рада не би требало да буде већи од четири 

(4) у току школске године. 

При планирању теоријских садржаја неопходно је узети у обзир: садржај програма, 

претходна искуства ученика, садржаје других предмета (корелацију – међупредметне 

компетенције).  

 

 

 

Практична настава 

 

Број часова по темама планира се на основу, процене наставника, материјално-

техничких и просторних услова. Наставне теме или поједини садржаји за које не 

постоје услови за реализацију могу бити замењени одговарајућим темама или 

садржајима програма за које постоје одговарајући услови. Оквирни број часова по 

темама: 

 

1. Атлетика (22); 

2. Гимнастика (22); 

3. Основе тимских и спортских игара: Рукомет –  минирукомет; (22) 

4. Ритмика и плес (12); 

5. Пливање (20);  

6. Тестирање и мерење (8-10).     

Програм физичког и здравственог васпитања остварује се реализацијом обавезних и 

препоручених садржаја.  

Обавезни садржаји су они које је неопходно спровести у раду са ученицима 

узимајући у обзир способности ученика, материјално-техничке и просторне услове. 

Препоручени садржаји су они које наставник бира и реализује у раду са ученицима 

(групама или појединцима), који су савладали обавезне садржаје, узимајући у обзир 

ниво достигнутости исхода, потребе ученика и услове за рад.  
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Физичке способности 

 

При планирању кондиционог вежбања у главној фази часа, треба узети у обзир 

утицај наставне теме на физичке способности ученика и применити вежбе чији делови 

биомеханичке структуре одговарају основном задатку главне фазе часа и служе за 

обучавање и увежбавање (обраду и утврђивање) конкретног задатка. Методе вежбања 

које се примењују у настави су тренажне методе (континуирани, понављајући и 

интервални метод, кружни тренинг, и др.), прилагођене узрасним карактеристикама 

ученика. У раду са ученицима примењивати диференциране облике рада, дозирати 

вежбања у складу са њиховим могућностима и примењивати одговарајућу 

терминологију вежби. Време извођења вежби и број понављања задају се групама 

ученика или појединцима у складу са њиховим способностима, водећи рачуна о 

постизању што веће радне ефикасности и оптимизацији интензитета рада. Акценат се 

ставља на оне моторичке активности којима се најуспешније супротставља 

последицама хипокинезије.  

Препоручени начини рада за развој физичких способности ученика.  

1. Развој снаге 

- без и са реквизита,  

- на справама и уз помоћ справа. 

2. Развој покретљивости 

- без и са реквизитима, 

- уз коришћење справа, 

- уз помоћ сувежбача. 

3. Развој аеробне издржљивости 

- истрајно и интервално трчање,  

- вежбање уз музику – аеробик, 

- тимске и спортске игре, 

- други модели вежбања. 

4. Развој координације 

- извођење координационих вежби у различитом ритму и променљивим условима 

(кретање екстремитетима у две равни). 

5. Развој брзине и експлозивне снаге 

- једноставне и сложене структуре кретања изводити максималним 

интензитетом из различитих почетних положаја, изазване различитим чулним 

надражајима (старт из различитих положаја итд.),  

- штафетне игре,  

- извођење вежби различитом максималном брзином (бацања, скокови, 

акробатика, шутирања, ударци кроз атлетику, гимнастику, тимске и спортске игре). 

За ученике који из здравствених разлога изводе посебно одабране вежбе, потребно је 

обезбедити посебно место за вежбање. 

 

 

Моторичке вештине, спорт и спортске дисциплине 
2. Атлетика 

Садржаји атлетике се реализују у јесењем и пролећном периоду. 

Обавезни садржаји 

Истрајно трчање: вежбе технике; континуирано и интервално трчање; 
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Спринтерско трчање: вежбе технике трчања (ниски скип, високи скип, забацивање 

потколенице, гребајући корак, итд), ниски старт и фазе трчања; 

Скок увис прекорачном техником; техника скока увис кроз фазе (залет, отскок, 

прелазак летвице и доскок). Обучавање технике врши се у целини а по потреби 

рашчлањивањем на фазе. 

Бацање лоптице у даљ: обучавање кроз фазе (залет и избачај) и усвајање вежбе у 

целини. Корелација са вежбама из рукомета (доножни корак, замах и техника избачаја 

дугим замахом).  

Препоручени садржаји: 

Ови садржаји се примењују у раду са ученицима који су савладали обавезне 

садржаје применом одговарајуће методике рада. 

- Техника штафетног трчања (штафетне игре, начини измене палице и др.); 

- Скок удаљ основни елементи згрчне технике – реализовати кроз фазе; 

- Бацања кугле 2 kg – из места и бочна техника; 

- Бацање „вортекс-а'' у даљ; 

- Тробој – кроз одељенско такмичење применити три дисциплине које су 

ученици савладали (трчање, бацања и скокови). 

 

2.  Спортска гимнастика 

Садржаји се рeализују у зимском периоду.  

Обавезни садржаји 

Ученике је неопходно поделити по полу и према способностима. Поставити више 

радних места. На сваком часу увести нови задатак уз понављање претходних. Док 

једна група обрађује нови садржај, остале групе понављају обрађене садржаје. 

Промена радних места врши се након одређеног броја понављања. Нпр. група које 

није прошла неки задатак на часу исти ће реализовати на следећем часу. Ученику који 

не може да изведе задату вежбу даје се олакшани задатак. Након неколико обрађених 

наставних јединица ове наставне теме, планом предвидети садржаје других наставних 

тема (спортска или тимска игра и др) у циљу интензификације наставе. Гимнастички 

полигон осмислити према степену усвојености обрађених садржаја и претходих 

знања. 

- Вежбе на тлу: колут напред, колут назад, став о плећима – „свећа“, мост из 

лежања на леђима;вага претклоном и заножењем; став на шакама уз помоћ; премет 

упором странце „звезда“. 

- Прескок: разношка (до 110 цм); 

- Вежбе у упору  

паралелни разбој – наскок у упор, издржај, њих у упору, предњихом сед разножно 

пред рукама, приножити једном до седа ван, саскок;  

- Вежбе у вису (доскочно вратило, кругови –  њих и саскок у зањиху; љуљање 

и саскоци;); 

- Пењања (шипка, канап, морнарске лестве –  до 4 м висине); 

- Ниска греда:   

боком поред греде;  

суножним одскоком наскок на греду суножно (једна нога мало испред друге);  

различити начини ходања: у успону, са згрченим предножењем, са заножењем, са 

одножењем, са високим предножењем; 

скок суножним одскоком, суножни доскок на место одскока;  

вага претклоном и заножењем; саскок згрчено. 

- гимнастички полигон састављен од обрађених програмских садржаја. 
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Препоручени садржаји 

Могу се реализовати кроз часове на којима се реализују обавезни садржаји, 

диференцирани облик рада са напредним ученицима који нпр. прескачу козлић по 

дужини уместо по ширини, раде летећи колут након колута напред. Oвакве моделе 

могуће је применити на све садржаје спортске гимнастике. 

- Вежбе на тлу: колут напред и назад – варијанте (нпр: из става раскорачног 

колут напред до става раскорачног, из става раскорачног колут назад до става 

раскорачног); Колут летећи; Мост заклоном; 

- Висока греда:  

наскок у упор предњи, упор одножно десном (левом) окретом за 90 степени удесно и 

прехватом бочно (палчеви су окренути један према другом), упор клечећи на десној са 

заножењем леве (мала вага);  

- основна кретања из претходних разреда на ниској греди извести на средњој 

или високој греди; 

- Трамболина или одскочна даска: скокови – предњи пружени и згрчени; 

- Прескок „разношка“ – козлић постављен по дужини (110 цм); 

- Коњ са хватаљкама – упори и издржаји; 

- Вежбе у упору  

паралелни разбој –  наскок у упор, њих и предњихом сед разножно пред рукама, 

саседом сножити, њих и предњихом саскок предношка;  

- Коњ са хватаљкама – упори и издржаји; 

-  Вежбе у вису: 

дохватно вратило – вис завесом о потколено, наупор јашући и саскок одношка. 

 

3. Основе тимских и спортских игара 

Садржаји рукомета реализују се на часовима физичког и здравственог васпитања. 

3. 1. Рукомет – мини рукомет 

 

Обавезни садржаји 

- Обучавање елемената технике и тактике са лоптом:  

 

држање лопте: једном и обема рукама, плитки и дубоки хват;  

вођење лопте: у месту са променом висине вођења, променом руке, променом 

положаја; вођење лопте бочним и дубинским кретањем; праволинијски, са променом 

брзине и руке којом се води; променом правца кретања;  вођење у кретању са 

заустављањем у два корака; дриблинг над пасивним и активним противником ( игра 

„1 на 1” ); 

додавање лопте: једном руком „кратким замахом” (смер напред, укосо, у страну); 

„дугим замахом”  уз примену неког од залета (бочни–доножни, бочни–заножни );  

хватање  лопте: у висини груди и главе; хватање непрецизно бачених лопти (бочних, 

изнад висине главе, у висини колена); хватање котрљајућих лопти;  хватање и 

додавање лопте у кретању;  

шутирање: чеони шут и скок шут у даљ и вис; 

финтирање: (једнострука финта у јачу страну). 

- Обучавање индивидуалних елемената технике и тактике без лопте: 

у фази напада – позиционирање играча, утрчавање у празне просторе, промена смера 

кретања, откривање за пријем лопте; 

у фази одбране – одбрамбени став и кретање у ставу; заустављање нападача, 

одузимање лопте од противничког нападача, пресецање путање лопте код додавања, 

блок;  
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елементи технике голмана – (основни став, кретање на голу, одбрана високих и 

ниских лопти, одбрана шутева са позиције крила, одбрана седмерца). 

- Обучавање групних и колективних елемената тактике игре: 

Игра уз индивидуалну одбрану „човек на човека” (пресинг); позиционирање играча 

у нападу и одбрани 6:0; игра на два гола (3 на 3, 4 на 4 ); игра уз примену основних 

правила уважавајући усвојени ниво претходно обучаваних елемената. 

 

Препоручени садржаји 

- Обучавање  елемената технике и тактике играча са лоптом:  

вођење лопте: вежбе вођења са радом ногу (кроз ноге, поред и испред тела ); вођење 

две лопте;  

додавање лопте: додавање „дугим замахом” – чеони залет; додавање лопте 

изведеним начинима; додавања са изменом места; 

хватање лопте: хватање једном руком; 

шутирање: бочни шут са отклоном, шутирање пивотмена, шут са крилне позиције; 

финтирање: једнострука финта у „слабију страну”. 

- Обучавање групних и колективних елемената тактике игре: 

извођење слободног ударца;  

укрштања играча у фази напада, игра 5:1 и  5+1 

 

4. Плес и ритмика 

 

Обавезни садржаји 

Планирати вежбе које је неоподно поновити из програма млађих разреда (докорак, 

галоп, дечији поскоци, полкин корак...).  Дати могућност ученику или групи ученика 

да изабере музику и осмисли ритмичку вежбу на основу усвојених елемената. Са 

вијачом применити „скокове кроз вијачу“, прескакање вијаче галопом и суножним 

поскоцима. Обрадити прве две варијанте народног кола „Моравац“. 

 

Препоручени садржаји 

Вежбе са вијачом усложити наизменичним прескоцима на левој и десној нози и у 

кретању. Планирати вежбе са обручем које садрже окретања око разних делова тела, 

котрљања по тлу и провлачења. Вежбе са лоптом превасходно треба да обухвате 

манипулцију са њом, бацања. Основне варијанте народног кола из краја у коме се 

школа налази. 

 

5. Пливање 

 

Наставна тема Пливање, реализује се у школама у којима за то постоје услови, у 

оквиру редовне наставе или обавезних физичких активности ученика. 

Школе које се определе за реализацију програмских садржаја пливања на објектима 

изван школе, ове часове организују у оквиру обавезних физичких активности ученика. 

Уколико не постоји могућност реализације наставе пливања у овом разреду, број 

часова намењен овој наставној теми распоређује се другим наставним темама 

предвиђених програмом. 

Приликом реализације садржаја Пливања формирати групе пливача и непливача. 

 

Обавезни садржаји 

Вежбе дисања, рад ногу, пловак, одржавање у месту, завеслаји (краул и леђни 

краул), скок на ноге и изрон, самопомоћ у води (окретањем на леђа). 
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Препоручени садржаји 

Пливање техником краула или леђног краула; 

Роњење по дужини. 

 

6. Тестирање и мерење 

 

Праћење физичког развоја и моторичких способности спроводи се на почетку и 

крају школске године, из простора кардиореспираторне издржљивости (процена 

аеробног капацитета), телесног састава (посебно телесне масноће), мишићне снаге, 

издржљивости у мишићној снази, гипкости и агилности. Модел континуираног 

праћења физичког развоја и моторичких способности у настави физичког и 

здравственог васпитања, батерија тестова, критеријумске референтне вредности и 

начин њиховог тумачења, организација и протокол тестирања као педагошке 

импликациједетаљно су објашњени у наведеном приручнику.  

Тестирање ученика могуће је спровести на часовима обавезних физичких 

активности. 

 

Дидактичко-методички елементи 
Основне карактеристике часова:  

- јасноћа наставног садржаја;  

- оптимално коришћење расположивог простора, справа и реквизита;  

- избор рационалних облика и метода рада;  

- избор вежби оптималне образовне вредности;  

- функционална повезаност свих делова часа–унутар једног и више узастопних 

часова једне наставне теме.  

Уколико на часу истовремено вежбају два одељења, настава се спроводи одвојено за 

ученике и ученице. 

Приликом избора облика рада неопходно је узети у обзир просторне услове рада, 

број ученика на часу, број справа и реквизита и динамику обучавања и увежбавања 

наставног задатка.  

Избор дидактичих облика рада треба да буде функцији рационалне организације и 

интензификације часа, као и достизања постављених исхода. 

 

Праћење и оцењивање 
Исходи представљају добру основу за праћење и процену постигнућа ученика, 

односно креирање захтева којима се може утврдити да ли су ученици достигли оно 

што је описано одређеним исходом. Исходи помажу наставницима у праћењу, 

прикупљању и бележењу постигнућа ученика. Како ће у процесу вредновања 

искористити исходе наставник, сам осмишљава у односу на то који се начин праћења 

и процене њему чини најрационалнијим и најкориснијим. Поред тога, постојање 

исхода олакшава и извештавање родитеља о раду и напредовању ученика. 

У процесу оцењивања пожељно је користити лични картон ученика (eвидeнциja o 

прoцeсу и прoдуктимa рада ученика, уз кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор података и 

показатеља о напредовању ученика. Предности коришћења личног картона ученика су 

вишеструке: омогућава кoнтинуирaнo и систeмaтичнo прaћeњe нaпрeдoвaњa, 

представља увид у прaћeњe рaзличитих аспеката учења и развоја, представља, 

подршку у оспособљавању ученика за самопроцену, пружа прецизнији увид у 

различите oблaсти постигнућа (јаке и слабе стране) ученика. 
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У циљу сагледавања и анализирања ефеката наставе физичког и здравственог 

васпитања, препоручује се да наставник подједнако, континуирано прати и  вреднује: 

● Активност и однос ученика према физичком и здравственом васпитању који 

обухвата: 

- вежбање у адекватној спортској опреми;  

- редовно присуствовање на часовима физичког и здравственог васпитања;  

- учествовање у ванчасовним и ваншколским активностима и др.  

 

● Приказ једног од усвојених комплекса општеприпремних вежби (вежби 

обликовања), 

 

● Достигнут ниво постигнућа моторичких знања, умења и навика (напредак у 

усавршавању технике): 

Атлетика:  
Приказ технике спринтерског и истрајног трчања; приказ технике, скока увис 

прекорачна техника (маказе);  

Спринтерско трчање 30 – 50 m на време, бацање лоптице до 200 g у даљ. Истрајно 

трчање у трајању од 6 минута. 

Трчање школског кроса. 

Спортска гимнастика:  
Вежбе на тлу: колут у напред, колут у назад, став о шакама уз помоћ, мост из 

лежања, став на плећима „свећа“: 

Прескок: разношка уз помоћ; 

Вежбе у упору:  

- паралелни разбој:  наскок у упор са повишења (шведска клупа, сандук, 

столица...), предњихом сед разножно, приножити једном и саскок, 

- ниско вратило: упор одскоком, издржај, саскок у почетни положај; 

Вежбе у вису (вратило/кругови): њих и саскок предњихом. 

Пењања: приказ технике пењања уз шипку и конопац. 

Рукомет:  
Контрола лопте у месту и кретању (вођење); 

Вођење лопте прволинијски са променом правца кретања (левом и десном руком); 

Хвата и додаје лопту у висини главе и рамена; 

Шутира једном техником; 

Плес и ритимка:  
Замаси, кружења, трчања, поскоци и скокови без реквизита. Поскоци и скокови кроз 

вијачу.  

Народно „Моравац“ коло уз музику (прва и друга варијанта). 

Пливање:  
Контролише и одржава тело у води. 

Самопомоћ у води. 

Индивидуални напредак моторичких способности сваког ученика процењује се у 

односу на претходно проверено стање. Приликом оцењивања неопходно је узети у 

обзир способности ученика, степен спретности  и умешности. Уколико ученик нема 

развијене посебне способности, приликом оцењивања узима се у обзир индивидуални 

напредак његов индивидуални напредак у односу на претходна достугнућа и 

могућности као и ангажовање ученика у наставном процесу. 

Код ученика ослобођених од практичног дела наставе, наставник прати и вреднује: 

- ниво остварености исхода из области Физичка и здравствена култура; 

- учешће у организацији ваннаставних активности. 
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Педагошка документација 
 

- Дневник рада за физичко и здравствено васпитање; 

- Планови рада физичког и здравственог васпитања: план рада стручног већа, 

годишњи план (по темама са бројем часова), месечни оперативни план, план 

ваннаставних активности и праћење њихове реализације. 

- Писане припреме: форму и изглед припреме сачињава сам наставник 

уважавајући: временску артикулацију остваривања, циљ часа, исходе који се 

реализују, конзистентну дидактичку структуру часова, запажања након часа;  

- Радни картон: наставник води за сваког ученика. Радни картон садржи: 

податке о стању физичких способности са тестирања, оспособљености у вештинама 

напомене о специфичностима ученика и остале податке неопходне наставнику. 

 

Педагошку документацију наставник сачињава у писаној, а по могућности и 

електронској форми. 
 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

                                    ШЕСТИ РАЗРЕД 
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НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

 

ЦИЉ 
 

Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају 

основним законитостима српског књижевног језика на којем 

ће се усмено и писмено правилно изражавати, да упознају, 

доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, 

позоришна, филмска и друга уметничка остварења из српске 

и светске баштине. Циљ наставе српског језика јесте да 

стекну базичну језичку писменост и да напредују у 

реализацији одговарајућих стандарда. Циљ је да се оспособе 

да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим 

ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и 

дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и 

заинтересованост за предмет, као и да овладају основним 

законитостима српског књижевног језика на којем ће се 

усмено и писмено изражавати.  

РАЗРЕД 
 

ШЕСТИ 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

144 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
- развијају машту, 

авантуристички дух, 

примењују стечено 

знање; 

- повезују претходно 

стечено знање из 

граматике са новим 

појмовима; 

- разумеју прочитани 

текст;  

- парафразира 

прочитано и описује 

свој доживљај 

различитих врста 

књижевних дела и 

научно-популарних 

текстова;  

- прави разлику 

између лирског, 

епског и драмског 

текста;  

- анализира структуру 

лирске песме 

(строфа, стих, рима); 

- одређује стилске 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Књижевност: 

,,Ала је леп овај свет“ 

,,Да видиш чуда“ 

,,Да посветим живот роду, 

отаџбини и слободи“ 

,,Спомиње се Краљевић 

Марко као добар данак у 

Књижевност:  

Књижевни текстови из 5. 

разреда 

Стеван Раичковић: ,,Хвала 

сунцу, земљи, трави“  

Добрица Ерић: ,,Чудесни 

свитац“ 

Исидора Секулић: ,,Буре“ 

Мирослав Антић: ,,Плава 

звезда“ 

Бранко Ћопић: ,,Чудесна 

справа“ 

Анђела Нанети: ,,Мој дека је 

био трешња“ 

Антон Павлович Чехов: 

,,Вањка“ 

Алекса Шантић: ,,Моја 

отаџбина“ 

Милан Ракић: ,,Наслеђе“ 

Десанка Максимовић: ,,О 

пореклу“ 

Народна епска песма ,,Смрт 

мајке Југовића“ 

Народне епске песме о 

Косовском боју (избор) 
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фигуре и разуме 

њихову улогу у 

књижевноуметничко

м тексту; 

- анализира поступке 

ликова у 

књижевноуметничко

м делу, служећи се 

аргументима из 

текста;  

- примењују научена 

правописна правила;  

- повезују историјске 

личности са 

ликовима из 

књижевности; 

- уочавају разлику 

између духовитих и 

добронамерних 

шала и грубих  и 

увредљивих;  

- разумеју хумор у 

делу; 

- уочавају осећање 

слободарства, 

љубави и 

социјалних мотива; 

- разумеју топла 

људска осећања, 

љубав и 

пријатељство; 

- развијају љубав 

према животињама;  

- разумеју природу и 

развијају естетски 

укус;  

- примењује стечено 

знање и повезују  га 

са основним 

појмовима из 

граматике; 

- повеже граматиче 

појмове обрађене у 

претходим 

разредима са новим 

наставним 

садржајем;  

- препозна делове 

речи у вези са 

њиховим грађењем;  

години“ 

,,На позорници“ 

,,Рани јади“ 

,,У једном дану“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ђура Јакшић: ,,Вече“ 

Светлана Велмар Јанковић: 

,,Улица Филипа Вишњића“ 

Народна епска песма ,,Марко 

Краљевић укида свадбарину“ 

Народне епске песме и 

предања о Марку Краљевићу  

(избор) 

Народне епске песме о Марку 

Краљевићу 

Бранислав Нушић: 

,,Аналфабета“ 

Вук Стефановић Караџић: 

,,Живот и обичаји народа 

српског“ (избор) 

Војислав Илић: ,,Свети Сава“ 

Светозар Ћоровић: 

,,Богојављенска ноћ“ 

Сергеј Јесењин: ,,Бреза“ 

Рабидант Тагоре: ,,Градинар“ 

Коста Трифковић: 

,,Избирачица“ (одломак) 

Ференц Молнар: ,,Дечаци 

Павлове улице“ 

Бранислав Нушић: 

,,Аутобиографија“ (одломак 

,,Прва љубав“) 

Народна приповетка: ,,Мала 

вила“ 

Гроздана Олујић: ,,Седефна 

ружа“ 

Данило Киш: ,,Вереници“ 

Бранко Ћопић: ,,Орлови рано 

лете“ 

Народна лирска песма: 

,,Нјавећа је жалост за братом; 

породичне лирске песме 

Обичајне народне лирске 

песме – сватовске 

Петар Кочић: ,,Јаблан“ 

Вељко Петровић: ,,Ратар“ 

Иво Андрић: ,,Аска и вук“ 

Вилијем Саројан: Лето лепог 

белца“ 

Јован Дучић: ,,Село“ 

Милован Данојлић: ,,Шљива“ 

 

Граматика:  

Граматика 5.разреда 

Атрибутска и предикатска 
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- разликује гласове 

српског језика по 

звучности и месту 

изговора;  

- разликује врсте 

гласовних промена; 

- одређује врсте и 

подврсте заменица 

као и њихов облик; 

- препознаје глаголска 

времена и 

употребљава их у 

складу са нормом;  

- разликује реченице 

по комуникативној 

функцији; 

- примењују научена 

правописна правила;  

- примењују стечено 

знање из граматике 

и књижевности;  

- примењују тематику 

из књижевних дела 

код писања и 

усменог 

изражавања; 

- обогаћују и 

проширују речник, 

што примењују у 

говорним и писаним 

вежбама; 

- успешно препричава 

различите типове 

текстова, без 

сажимања и са 

сажимањем, прича и 

препричава; 

- разликује и гради 

аугментативе и 

деминутиве; 

- саставља 

обавештење, вест и 

кратак извештај;  

- драматизује одломак 

одабраног 

књижевноуметничко

г тескта;  

- говори јасно, 

поштујући 

стандарднојезичку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Граматика:  

Грађење речи 

Гласови и гласовне 

промене 

Врсте речи 

Реченица 

Правилан изговор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

функција именица и придева 

Речи и синтагме у функцији 

реченичних чланова 

Појам предикатске и 

комуникативне реченице; 

независне и зависне 

предикатске реченице 

Подела речи по настанку: 

просте, изведене и сложене; 

творбени делови речи (корен, 

творбена основа, суфикс, 

префикс, спојни вокал и 

разликовање суфикса од 

наставка за облик речи) 

Изведене именице, придеви и 

глаголи 

Сложенице 

Вокали, консонанти, 

слоготворно Р; подела речи на 

слогове 

Подела сугласника по 

звучности 

Подела сугласника по месту 

изговора 

Палатализација 

Сибиларизација 

Непостојано А 

Промена Л у О 

Једначење сугласника по 

звучности 

Јотовање 

Једначење сугласника по 

месту творбе 

Губљење сугласника и 

упрошћавање сугласничких 

група 

Асимилација ин сажимање 

вокала 

Придевске заменице 

(присвојне, показне) 

Придевсје заменице (упитно-

односне, неодређене, одричне, 

опште) 

Глаголски облици из 5. 

разреда 

Аорист 

Императив 

Футур II 

Потенцијал 

Имперфекат 
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норму; 

- изражајно чита 

обрађене књижевне 

текстове. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Језичка култура 

Правопис 

Ортоепија 

Плусквамперфекат 

Трпни глаголски придев 

Глафолски прилози  

Реченице са глаголским 

прилозима 

Акценат 

 

 

Језичка култура: 

Писање имена васионских 

тела 

Учтиве форме обраћања 

Богаћење речника 

Писање вести, обавештења и 

извештаја 

Препричавање 

 

 

Избор из домаће лектире:  

1. Бранислав Нушић: ,,Аутобиографија“ – одломак ,,Географија“ 

2. Бранко Ћопић: ,,Орлови рано лете“ 

3. Анђела Нанети: ,,Мој дека је био трешња“ 

4. Весна Алексић: ,,Каљави коњ“ (,,Прича о богињи Лади – Звездана вода“, 

,,Прича о богу Сварогу – Небески ковач“, ,,Прича о богу Стрибогу – 

Сеченско светло“ 

5. Епске народне песме о Косовском боју (избор) 

6. Епске народне песме о Марку Краљевићу (избор) 

7. Ференц Молнар: ,,Дечаци Павлове улице“ 
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 НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 
 

ЈЕЗИК (граматика, правопис и ортоепија) 

У настави језика ученици се оспособљавају за правилну употребу и писмену 

комуникацију стандардним српским језиком. Отуда захтеви у овом програму 

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

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

становишта њене структуре), већ и као комуникативна јединица (са становишта 

њене функције у комуникацији). 

Основни програмски захтев у настави граматике јесте да се ученицима језик 

представи и тумачи као систем. Ниједна језичка појава не би требало да се 

изучава изоловано, ван контекста у којем се остварује њена функција. У 1. и 2. 

разреду у оквиру вежби слушања, говорења, читања и писања ученици запажају 

језичке појаве без њиховог именовања, да би се од 3. до 8. разреда у 

концентричним круговима и континуираним низовима граматички садржаји 

изучавали поступно и селективно у складу са узрастом ученика. 

Поступност се обезбеђује самим избором и распоредом наставних садржаја, а 

конкретизација нивоа обраде, као врста упутства за наставну праксу у појединим 

разредима, назначена је описно формулисаним захтевима: запажање, уочавање, 

усвајање, појам, препознавање, разликовање, информативно, употреба, 

обнављање, систематизација и другима. Указивањем на ниво програмских 

захтева наставницима помаже у њиховим настојањима да ученике оптерете 

обимом и дубином обраде језичке грађе. 

Селективност се остварује избором најосновнијих језичких законитости и 

информација о њима. 

Таквим приступом језичкој грађи у програму наставници се усмеравају да 

тумачење граматичких категорија заснивају на њиховој функцији коју су 

ученици у претходним разредима уочили и њоме, у мањој или већој мери, 

овладали у језичкој пракси. Поступност и селективност у програму граматике 

најбоље се уочавају на садржајима из синтаксе и морфологије од 1. до 8. разреда. 

Исти принципи су, међутим, доследно спроведени и у осталим областима језика. 

На пример, алтернацију сугласника к, г, х ученици ће прво запажати у грађењу 

речи и деклинацији у 5. разреду, а вежбама и језичким играма у том и 

претходним разредима навикавати се на правилну употреба тих консонаната у 

говору и писању; елементарне информације о палатализацији добиће у 6. 

разреду, а усвојена знања о битним гласовним особинама српског језика 

обновити и систематизовати у8. разреду. Тим начином ће ученици стећи основне 

информације о гласовним променама и алтернацијама, оспособиће се за језичку 

праксу, а неће бити оптерећени учењем описа и историје тих језичких појава. 

Елементарне информације из морфологије почињу се ученицима давати од 2. 

разреда и поступно се из разреда у разред проширују и продубљују. Од самог 

почетка ученике треба навикавати да уочавају основне морфолошке категорије, 

на пример: у 2. разреду поред учења речи које именују предмете и бића, уводи се 

и разликовање рода и броја код тих речи, а у 3. Разреду разликовање лица код 

глагола. Тим путем ће се ученици поступно и логички уводити не само у 

морфолошке, већ и у синтаксичке законитости (разликовање лица код глагола - 

лични глаголски облици - предикат - реченица). Речи увек треба уочавати и 

обрађивати у оквиру реченице у којој се запажају њихове функције, значења и 

облици. 
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Програмске садржаје из акцентологије не треба обрађивати као посебне наставне 

јединице. Не само у настави језика, већ и у настави читања и језичке културе, 

ученике треба у сваком разреду уводити у програм предвиђене стандардне 

акценатске норме, а сталнимвежбањем, по могућности уз коришћење аудио 

снимака, ученике треба навикавати да чују правилно акцентовану реч, а у 

местима где се одступа од акценатске норме, да разликују стандардни акценат од 

свога акцента. 

Правопис се савлађује путем систематских вежбања, елементарних и сложених, 

која се организују често, разноврсно и различитим облицима писмених вежби. 

Поред тога, ученике врло рано треба упућивати на служење правописом и 

правописним речником (школско издање). 

Настава ортоепије обухвата следеће елементе говора: артикулацију гласова, 

јачину, висину и дужину, акценат речи, темпо, ритам, реченичну интонацију и 

паузе. 

Артикулационе вежбе односе се на правилан изговор гласова: -ч, -ћ, -џ, -ђ, -х, 

као и -е (често отворено). Ученици с неправилним изговором -р, -с, -з упућују се 

логопеду. Гласови се најпре вежбају појединачно, а онда у говорном ланцу, у 

тексту. 

Ортоепске вежбе, обично краће и чешће, изводе се не само у оквиру наставе 

језика него и наставе читања и језичке културе. Треба указивати на правилност у 

говору, али и на логичност и јасност. 

Вежбе за усвајање и утврђивање знања из граматике до нивоа његове практичне 

примене у новим говорним ситуацијама проистичу из програмских захтева, али 

су у великој мери условљене конкретном ситуацијом у одељењу говорним 

одступањима књижевног језика, колебањима, грешкама које се јављају у 

писменом изражавању ученика.  

Стога се садржај вежбања у настави језика мора одређивати на основу 

систематског праћења говора и писања ученика. Тако ће настава језика бити у 

функцији оспособљавања ученика за правилно комуницирање савременим 

књижевним српским језиком. 

У настави граматике треба примењивати следеће поступке који су се у пракси 

потврдили својом 

функционалношћу: 

- подстицање свесне активности и мисаоног осамостаљивања ученика; 

- сузбијање мисаоне инерције и ученикових имитаторских склоности; 

- заснивање тежишта наставе на суштинским вредностима, односно на битним 

својствима и 

стилским функцијама језичких појава; 

- уважавање ситуације условљености језичких појава; 

- повезивање наставе језика са доживљавањем уметничког текста; 

- откривање стилских функција, односно изражајности језичких појава; 

- коришћење уметничких доживљаја као подстицаја за учење матерњег језика; 

- систематска и осмишљена вежбања у говору и писању; 

- што ефикасније превазилажење нивоа препознавања језичких појава; 

- неговање примењеног знања и умења; 

- континуирано повезивање знања о језику са непосредном говорном праксом; 

- остваривање континуитета у систему правописних и стилских вежбања; 

- побуђивање учениковог језичког израза животним ситуацијама; 

- указивање на граматичку сачињеност стилских изражајних средстава; 

- коришћење прикладних илустрација одређених језичких појава. 
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У настави граматике изразито су функционални они поступци који успешно 

сузбијају ученику мисаону инертност, а развијају радозналост и самосталност 

ученика, што појачава њихов истраживачки и стваралачки однос према језику. 

Наведена усмерења наставног радаподразумевају његову чврсту везаност за 

животну, језичку и уметничку праксу, односно заодговарајуће текстове и 

говорне ситуације. Због тога је указивање на одређену језичкупојаву на 

изолованим реченицама, истргнутим из контекста, означено као изразито 

непожељани нефункционалан поступак у настави граматике. Усамљене 

реченице, лишене контекста, постају мртви модели, подобни да се формално 

копирају, уче напамет и репродукују, а све то спречава свесну активност ученика 

и ствара погодну основу за њихову мисаону инертност. 

Савремена методика наставе граматике залаже се да тежиште обраде одређених 

језичких појава буде засновано на суштинским особеностима, а то значи на 

њиховим битним својствима и стилским функцијама, што подразумева 

занемаривање формалних и спореднихобележја проучаваних језичких појава. 

У настави језика нужно је посматрати језичке појаве у животним и језичким 

околностима које суусловиле њихово значење. Ученике ваља упутити на 

погодне текстове и говорне ситуације у  којима се одређена језичка појава 

природно јавља и испољава. Текстови би требало да буду познати ученицима, а 

ако пак нису, треба их прочитати и о њима разговарати са ученицима. 

Наставник ваља да има на уму и то да упознавање суштине језичке појаве често 

води преко доживљавања и схватања уметничког текста, што ће бити довољно 

јак подстицај за наставникада што чешће упућује ученике да откривају стилску 

функцију (изражајност) језичких појава. То ће допринети развијању ученика 

радозналости за језик јер уметничка доживљавања чине граматичко градиво 

конкретним, лакшим и применљивијим. Кад ученицима постане приступачна 

стилска (изражајна, експресивна) функција језичке појаве, прихватају је као 

стваралачки поступак, што је врло погодан и подстицајан пут да знања о језику 

брже прелазе у умења, да се на тај начин доприноси бољем писменом и усменом 

изражавању, али и успешној анализи књижевних текстова. 

Нужно је да наставник увек има на уму судску улогу умесних и систематских 

вежбања, односно да наставно градиво није усвојено док се добро не увежба. То 

значи да вежбања морају бити саставни чинилац обраде наставног градива, 

примене, обнављања и утврђивања 

знања. 

Методика наставе језика, теоријски и практично, упућује да у настави матерњег 

језика треба што пре превазићи нивое препознавања и репродукције, а стрпљиво 

и упорно неговати више обликазнања и умења – применост и стваралаштво. У 

настојањима да се у наставној пракси удовољи таквим захтевима, функционално 

је у свакој погодној прилици знања из граматике ставити у функцију тумачења 

текста (уметничког и популарног), чиме се оно уздиже од препознавања и 

репродукције на нивоу умења и практичне примене. 

Практичност и применост знања о језику и његово прелажење у учење и навике 

посебно се постиже неговањем правописних и стилских вежби. 

Ученике, такође, континуирано треба подстицати да своја знања о језику 

повезују комуникативним говором. Један од изразито функционалних поступака 

у настави граматике јесу вежбања заснована на коришћењу примера из 

непосредне говорне праксе, што наставу граматике приближава животним 

потребама у којима се примењени језик појављује као свестрано мотивисана 
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људска активност. Настава на тај начин постаје практична и занимљивија, чиме 

ученику отвара разноврсне могућности за његова стваралачка испољавања. 

Ситуације у којима се испољавају одређене језичке појаве може и сам наставник 

да поставља ученицима, да их спретно подсећа на њихова искуства, а они ће 

казивати или писати како у изазовним приликама говорно реагују. 

Целовити сазнајни кругови у настави граматике, који започињу мотивацијом, а 

завршавају сазнавањем, резимирањем и применом одређеног градива, у 

савременом методичком приступу, поготову у проблемски усмереној настави, 

отварају се и затварају више пута током наставног часа. Такав сазнајни процес 

подразумева учестало спајање индукције и дедукције, анализе и синтезе, 

конкретизације и апстракције, теоријских обавештења и практичне обуке. 

Савремена методика наставе истиче низ саодносних методичких радњи које 

ваља применити у наставној обради програмских јединица из језика и које 

омогућавају да сваки целовит сазнајни пут, почев од оног који је уоквирен 

школским часом, добија своју посебну структуру. 

Обрада нових наставних (програмских) јединица подразумева примену следећих 

методичких 

радњи: 

- Коришћење погодног полазног текста (језичког предлога) на коме се увиђа и 

објашњава одговарајућа језичка појава. Најчешће се користе краћи уметнички, 

научно-популарни и публицистички текстови, а и примери из писмених радова 

ученика. 

- Коришћење исказа (примера из пригодних, текућих или запамћених) говорних 

ситуација. 

- Подстицање ученика да полазни текст доживе и схвате у целини и 

појединостима. 

- Утврђивање и обнављање знања о познатим језичким појавама и појмовима 

који непосредно доприносе бољем и лакшем схватању новог градива. (Обично се 

користе примери из познатог текста.) 

- Упућивање ученика да у тексту, односно у записаним исказима из говорне 

праксе, уочавају примере језичке појаве која је предмет сазнавања. 

- Најављивање и бележење нове наставне јединице и подстицање ученика да 

запажену језичку појаву истраживачки сагледају. 

- Сазнавање битних својстава језичке појаве (облика, значења, функције, 

промене, изражајних могућности...). 

- Сагледавање језичких чињеница (примера) са разних становишта, њихово 

упоређивање, описивање и класификовање. 

- Илустровање и графичко представљање језичких појмова и њихових односа. 

- Дефинисање језичког појма; истицање својства језичке појаве и уочених 

законитости и правилности. 

- Препознавање, објашњавање и примена сазнатог градива у новим околностима 

и у примерима које наводе сами ученици (непосредна дедукција и прво 

вежбање). 

- Утврђивање, обнављање и примена стеченог знања и умења (даља вежбања, у 

школи и код куће). 

Наведене методичке радње међусобно се допуњују и прожимају, а остварују се у 

сукцесивној и синхроној поставци. Неке од њих могу бити остварене пре 

наставног часа на коме се разматра одређена језичка појава, а неке и после часа. 

Тако, на пример, добро је да се текст на коме усваја градиво из граматике буде 

раније упознат, а да поједине језичке вежбе буду предмет ученичких домаћих 
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задатака. Илустровање, на пример, не мора бити обавезна етапа наставног рада, 

већ се примењује кад му је функционалност неспорна. 

Паралелно и здружено, у наведеном сазнајном путу теку све важне логичке 

операције: запажање, упоређивање, закључивање, доказивање, дефинисање и 

навођење нових примера. То значи да часови на којима се изучава граматичко 

градиво немају одељене етапе, односно јасно уочљиве прелазе између њих. 

Нешто је видљивији прелаз између индуктивног и дедуктивног начина рада, као 

и између сазнавања језичке појаве и увежбавања. 

КЊИЖЕВНОСТ 

Увођење ученика у свет књижевности, али и осталих, тзв. некњижевних текстова 

(популарних,информативних), представља изузетно одговоран наставни задатак. 

Управо на овом ступњу школовања стичу се основна и врло значајна знања, 

умења и навике од којих ће у доброј мери зависити не само ученичка књижевна 

култура, већ и његова општа култура на којој се темељи укупно образовање 

сваког школованог човека. 

Лектира 
Укинута је неприродна и непотребна подела на домаћу и школску лектиру, па 

тако извори за обраду текстова из лектире, поред читанки, постају књиге лектире 

за одређени узраст и сва осталаприступачна литература.  

Дата је лектира за одређен разред, разврстана по књижевним родовима - лирика, 

епика, драма,да би се кроз све програме могао пратити одговарајућа и разложна 

пропорција књижевних дела.Подела је извршена према основној разлици везаној 

за стих и прозу. Лектира је обогаћена избором научнопопуларних и 

информативних текстова. 

Текстови из лектире представљају програмску околину. Наставник има начелну 

могућност да понуђене текстове прилагођава конкретним наставним потребама, 

али је обавезан и наслободан избор из наше народне књижевности и тзв. 

некњижевних текстова – према програмским захтевима. 

Разлике у укупној уметничкој и информативној вредности појединих текстова 

утичу на одговарајућа методичка решења (прилагођавање читања врсти текста, 

опсег тумачења текста у зависности од сложености његове структуре, 

повезивање и груписање са одговарајућим садржајима из других предметних 

подручја – граматике, правописа и језичке културе и сл.). 

Наставнику је дата могућност и допунског избора дела у складу са наставним 

потребама и интересовањима конкретног ђачког колектива са којим остварује 

програм. 

Читање од 3. до 8. разреда 
Тумачење текста заснива се на његовом читању, доживљавању и разумевању. 

При томе јеквалитет схватања порука и непосредно условљен квалитетом 

читања. Зато су различити облициусмереног читања основни предуслов да 

ученици у настави стичу сазнања и да се успешно уводе у свет књижевног дела. 

Изражајно читање негује се систематски, уз стално повећавање захтева и 

настојање да сешто потпуније искористе способности ученика за постизање 

високог квалитета у вештини читања. Вежбања у изражајном читању изводе се 

плански и уз солидно наставниково и учениково припремање. У оквиру своје 

припреме наставник благовремено одабира погодан текст и студиозно проучава 

оне његове особености које утичу на природу изражајног читања. У складу са 

мисаоно-емотивним садржајем текста, наставник заузима одговарајући став и 

одређује ситуацију условљеност јачине гласа, ритма, темпа, интонације, паузе, 
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реченичног. акцента и гласовних трансформација. При томе се повремено служи 

аудио снимцима узорнихинтерпретативних читања. 

Пошто се изражајно читање, по правилу, увежбава на претходно обрађеном и 

добросхваћеном тексту, то је конкретно и успешно тумачење штива неопходан 

поступак у припремању ученика за изражајно читање. У оквиру непосредне 

припреме у 6.,7. и 8. разреду повремено се и посебно анализирају психички и 

језичкостилски чиниоци који захтевају одговарајућу говорну реализацију. У 

појединим случајевима наставник (заједно са ученицима) посебно приређује 

текст за изражајно читање на тај начин што у њему обележава врсте 

пауза,реченичне акценте, темпо и гласовне модулације. 

Изражајно читање увежбава се на текстовима различите садржине и облика; 

користе се лирски, епскии драмски текстови у прози и стиху, у наративном, 

дескриптивном, дијалошком и монолошком облику. Посебна пажња посвећује се 

емоционалној динамици текста, његовој драматичности и говорењу из 

перспективе писца и појединих ликова. У одељењу треба обезбедити 

одговарајуће услове за изражајно читање и казивање – ученицима у улози читача 

и говорника ваља обезбедити место испред одељењског колектива, у одељењу 

створити добру слушалачку публику, заинтересовану и способну да критички и 

објективно процењује квалитет читања и казивања.  Посредством аудио снимка, 

ученицима повремено треба омогућити да чују своје читање и да се критички 

осврћу на своје умеће. На часовима обраде књижевних дела примењиваће се 

ученичка искуства у изражајном читању, уз стално настојање да сви облици 

говорних активности буду коректни и уверљиви. 

Читање у себи је најпродуктивнији облик стицања знања па му се у настави 

поклања посебна пажња. Оно је увек усмерено и истраживачко; помоћу њега се 

ученици оспособљавају за свакодневно стицање информација и за учење. 

Вежбе читања у себи непосредно се уклапају у остале облике рада и увек су у 

функцији свештеног стицања знања и разумевања не само књижевног дела, већ и 

свих осталих текстова. 

Примена текст методе у настави подразумева врло ефикасне вежбе за 

савладавања читања у себи с разумевањем и доприноси развијању способности 

ученика да усклађују брзину читања са циљем читања и карактеристикама 

текста који читају. 

Квалитет читања у себи подстиче се претходним усмеравањем ученика на текст 

и давањем одговарајућих задатака, а потом и обавезним проверавањем 

разумевања прочитаног текста, односно остварења добијених задатака. 

Информативно, продуктивно и аналитичко читање најуспешније се подстичу 

самосталним истраживачким задацима који се ученицима дају у припремном 

поступку за обраду текста или обраду садржаја из граматике и правописа. Тим 

путем се унапређују брзина и економичност читања, а нарочито брзина схватања 

прочитаног текста, подстиче се сазнајни процес, чиме се ученици оспособљавају 

за самостално учење. 

Ученици старијих разреда уводе се у информативно читање које се састоји од 

брзог тражења информације и значења у тексту, при чему се не прочита сваку 

реч, већ се погледом &куот;пролази&куот; кроз текст и чита се на прескок 

(међунаслови, поднаслови, први редови у одељцима, увод, закључак). При 

вежбању ученика у информативном читању, претходно се задају одговарајући 

задаци (тражење одређених информација, података и сл.), а потом проверава 

квалитет њиховог остварења. Информативним читањем ученици се такође 

оспособљавају да ради подсећања, обнављања, меморисања, читају подвучене и 
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на други начин означене делове текста приликом ранијег читања &куот;с 

оловком у руци&куот;, које треба систематски спроводити као вид припремања 

ученика за самосталан рад и учење. 

Изражајно казивање напамет научених текстова и одломака у прози и стиху 

значајан је облик. рада у развијању говорне културе ученика. Ваља имати у виду 

да је убедљиво говорење прозног текста полазна основа и неопходан услов за 

природно и изражајно казивање стихова. Зато је пожељно да се повремено, на 

истом часу, наизменично увежбава и упоређује говорење текстова у прози и 

стиху. 

Напамет ће се учити разни краћи прозни текстови (нарација, дескрипција, 

дијалог, монолог), лирске песме разних врста и одломци из епских песама. 

Успех изражајног казивања знатно зависи од начина учења и логичког усвајања 

текста. Ако се механички учи, као што понекад бива, усвојени аутоматизам се 

преноси и на начин казивања. Зато је посебан задатак наставника да ученике 

навикне на осмишљено и интерпретативно учење текста напамет. Током 

вежбања треба створити услове да казивање тече &куот;очи у очи&куот;, да 

говорник посматра лице слушалаца и да с публиком успоставља емоционални 

контакт. Максимална пажња се посвећује свим вредностима и изражајним 

могућностима говорног језика, посебно – природном говорниковом ставу, 

поузданом преношењу информација и сугестивном казивању. 

Књижевнотеоријски појмови 
Књижевнотеоријске појмове ученици ће упознавати уз обраду одговарајућих 

текстова и помоћу осврта на претходно читалачко искуство. Тако ће се, на 

пример, током обраде неке родољубиве песме, а уз поредбени осврт на две-три 

раније прочитане песме исте врсте, развијати појам родољубиве песме и стицати 

сазнање о тој лирској врсти. Упознавање метафоре биће погодно тек када су 

ученици у претходном и предтеоријском поступку откривали изражајност 

извесног броја метафоричких слика, кад неке од њих већ знају напамет и носе их 

као уметничке доживљаје. Језичкостилским изражајним средствима прилази се с 

доживљајног становишта; полазиће се од изазваних уметничких утисака и 

естетичке сугестије, па ће се потом истраживати њихова језичко-стилска 

условљеност. 

Функционални појмови 
Функционални појмови се не обрађују посебно, већ се у току наставе указује на 

њихову примењена значења. Ученици их спонтано усвајају у процесу рада, у 

текућим информацијама на часовима, а уз паралелно присуство речи и њоме 

означеног појма. Потребно је само подстицати ученике да наведене речи (а и 

друге сличне њима) разумеју и схвате и да их примењују у одговарајућим 

ситуацијама. Ако, на пример, на захтев да се учи и објасне околности које утичу 

на понашање неког лика, наведе те околности, то је знак (тј провера) да је тај 

појам и одговарајућу реч схватио у пуном значењу. У усменом и писменом 

изражавању узгредно ће се проверавати да ли ученици правилно схватају и 

употребљавају речи: узрок, услов, ситуација, порука, однос и сл. Током обраде 

књижевних дела, као и у оквиру говорних и писмених вежби, настојаће се да 

ученици откривају што више особина, осећања и душевних стања појединих 

ликова, при чему се те речи бележе и тако спонтано богат речник 

функционалним појмовима. 

Функционалне појмове не треба ограничити на поједине разреде. Сви ученици 

једног разреда неће моћи да усвоје све програмом наведене појмове за тај разред, 

али ће зато спонтано усвојити знатан број појмова који су у програмима старијих 
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разреда. Усвајање функционалних појмова је непрекидан процес у току 

васпитања и образовања, а остварује се и проверава у току остваривања садржаја 

свих програмско-тематских подручја. 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 
Развијање језичке културе један је од најважнијих задатака наставе матерњег 

језика. Овај наставни процес, иако је програмски конституисан као посебно 

подручје, с посебним садржајима и облицима рада, мора се преносити како на 

обраду књижевног текста који је најбољи образац изражавања, тако и на 

граматику с правописом, која нормира правила и дефинише језичке законе. Исто 

тако, у повратном смеру, обрада књижевног текста и рад на граматици и 

правопису књижевног језика, мора укључивати и садржаје за неговање културе 

усменог и писменог изражавања јер су својим већим делом том циљу и 

подређени. Рад на богаћењу језичке културе треба да се интегрише са свим 

видовима усмених и писмених облика изражавања. 

У настави језика и културе изражавања ваља непрестано имати у виду 

заједнички основни циљ: развијање језичког мишљења и језичке свести 

уочавањем језичких законитости, па тек на основу такве свести прелазити на 

нормирање и дефинисање. Отуда језик као средство изражавања треба да буде 

предмет наставне пажње у свим његовим структурама. 

Неопходно је да ученици уоче разлику између говорног и писаног језика. У 

говорном језику реченице су обично краће. Чести недостаци су незавршене и 

стилски неуређене реченице и употреба поштапалица. 

Настава ће бити очигледна и ефикаснија ако се користе аудио снимци (нпр. 

Звучна читанка) и ако се слуша и анализира снимљен говор ученика. 

Лексичке и морфолошке вежбе треба да богате ученичко сазнање о речи као 

облику, чему служе не само коњугација и деклинација, него и систем грађења 

речи (просте, изведене и сложене). Вежбе у грађењу изведених речи и 

сложеница, по угледу на сличне речи у обрађеном тексту, треба да утиче на 

богаћење ученичког речника. 

У старијим разредима лексичко-семантичке вежбе односе се на сложеније 

садржаје: право и пренесено значење речи, синонимију, хомонимију, 

антонимију, полисемију, архаизме, дијалектизме, жаргонизме, позајмљенице, 

фразеологизме. Треба упућивати ученике на служење речницима: 

једнимезичним и двојезичним, лингвистичким и енциклопедијским. 

Семантичке вежбе се повезују с морфолошким и синтаксичким вежбама и оне 

треба да се развију ученикову свест о одређеној моћи значења речи, на основу 

чега се једино и може развијати способност и вештина изражавања. У млађим 

разредима те вежбе обухватају откривање семантичке вредности акцента, и то 

искључиво на илустрованим примерима (Сунце је село за село, Хајдмо, селе, на 

село итд.). 

Синтаксичке вежбе су, као и морфолошке и семантичке, битнији садржаји 

језичке културе у свим разредима. Тежина захтева, природно, одређује се према 

узрасту ученика. Те се вежбе могу изводити и пре него што ученик почне да 

стиче синтаксичке појмове, с тим што се на том нивоу у наставном разговору не 

употребљавају стручни називи. До упознавања првих синтаксичких појмова, 

вежбе у обликовању реченице треба да формирају свест ученика о месту и 

положају појединих реченичних делова у склопу просте реченице. Кад се стекну 

први појмови о простој реченици, и вежбе ће бити конкретне и богатије. Рад на 

стилистици реченице конкретно се наставља до краја основног школовања. Он 

се састоји како у анализи и оцени ученичких реченица из усменог излагања, тако 
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и у анализи и процени реченица у њиховим писменим саставима, а нарочито и 

посебно - у анализи реченица из дела лектире и говорног језика. 

Све врсте тих вежбања, чији је циљ развијање језичког мишљења, изводе се на 

тексту или у току разговора. Знатан део говорних вежбања има за циљ 

изграђивање културе усменог изражавања. У низу својих задатака (правилност, 

лакоћа, јасност, једноставност, природност, прецизност, дикција) те вежбе треба 

у највећој мери да приближе учеников говор књижевном изговору. С обзиром на 

велико шаренило и веома приметну дијалекатску разноликост говора ученика, а 

често и наставника, говорење напамет научених одломака у стиху и прози (уз 

помоћ аудитивних наставних средстава) треба да омогући ученику не само 

договарање правилне дикције, него и да убрза процес приближавања књижевном 

изговору. У свим облицима неговања језика културе образац или узор треба да 

добије одговарајуће место и његов значај се не сме никако потценити. 

Смишљено одабран узор, примерен узрасту и врсти, треба да буде циљ до којег 

се стиже уз одговарајуће напоре. И облици усменог, као и облици писменог 

изражавања, у свим врстама и типовима треба да се прикажу ученицима у 

пажљиво одабраним узорцима изражавања. Уколико се једна врста усменог или 

писменог изражавања континуирано понавља из разреда у разреду, онда треба у 

сваком поновљеном случају, у истом или следећем разреду, анализом узорка 

конкретно показати и обим повећаних захтева (у садржајном, композиционо-

формалном и језичко-стилском погледу). Да се узорци не би претворили у 

клишеа која спутавају ученичку индивидуалност и самосталност, време између 

приказивања узорка и израде одговарајућег писменог задатка треба испунити 

радом на анализи сличних састава. Ови састави могу бити у форми одабраних 

текстова које ученици сами проналазе у својим читанкама или лектири, а 

обавезно и у форми самосталних домаћих писмених или усмених задатака – 

састава којима се остварује процес овладавања одређеним обликом писменог 

или усменог изражавања. У анализи узорака треба обратити пажњу на све 

елементе конкретне језичке структуре: садржај и композиција састава, распоред 

детаља и изражајност употребљене лексике и стилских поступака. Ниједан 

школски писмени задатак не би требало да се изведе, а да се претходно, на 

читавом низу смишљено програмираних часова, није говорило како о предмету 

који ће бити тема писменог састава, тако и о облику у којем ће та тема бити 

обрађена. 

Богаћењу културе усменог и писменог изражавања посебно ће допринети 

самостални радученика на прикупљању одабраних примера језика и стила. Због 

тога ученици треба да бележевредне примере: успеле описе, рељефне портрете, 

правилне реченице, како у погледу формалнеструктуре (распоред њених делова), 

тако и у погледу лексике и семантике. Овај рад треба да оствари два задатка 

везана непосредно за културу изражавања. Прво, време ученик организовано 

индивидуално ради на развијању своје говорне културе и писмености, а друго – 

у обиму своје читалачке пажње развија онај њен значајан квалитет који му 

омогућава непрестано посматрање језика и стила у штиву које чита. Повремени 

часови или делови часова, посвећени читању одабраних примера треба, уз 

остало, да подстичу за рад на самообразовању те врсте. 

Подстицање ученика на књижевно стваралаштво, схваћено свакако у ужем и 

претежно образовно-васпитном погледу, треба применити као фронталан рад с 

целим одељењем, а никако. као обавезу литерарне секције. Рад у литерарној 

секцији је слободно опредељење.  
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Ученик основне школе, нарочито у млађим разредима, по својој природи увек је 

спреман креативност, па то треба и подстицати. Усменим и писменим вежбама, 

кад то потреба допушта, наставник ће ученицима показати како настаје стих, 

како се речи бирају и распоређују даделују ритмично, како се конституише 

строфа, како се гради портрет, како се описује пејзаж или сцена. Уосталом, 

програмска настава усменог и писменог изражавања конципиран је тако да у 

себи садржи скоро све елементе и уметничког језичког изражавања, па би их 

требало повремено само обједињавати и осмишљавати. Подстицање ученика на 

књижевно стваралаштво у додатном раду и литерарној секцији има све богатије 

садржаје и облике и обимније посебне циљеве. Тај рад не треба поистовећивати 

с подстицањем на књижевно стваралаштво у оквиру целог одељења. 

Један од облика рада на развијању и неговању језичке чистоте јесте и развијање 

свести о поплави позајмљеница у нашем језику. Наставник ће, разумљиво, 

морати да нађе меру у објашњавању да сваки језик нужно прихвата и речи 

пореклом из грчког и латинског језика у стручној терминологији. Треба помоћи 

ученицима у разликовању позајмљеница које су добиле право грађанства; у 

нашем језику од оних речи које треба енергично гонити из говора. 

Разговори о томе треба да се воде у свакој конкретној прилици, кад се наиђе на 

позајмљеницу у тексту или кад се она појави у говору ученика; исто тако, са 

ученицима ваља смишљено трагати за позајмљеницама у свакодневном говору и 

разним медијима (штампа, радио, телевизија и др.). Записивање домаћих речи, 

такође, може да буде посебан начин неговања језичке чистоте. 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

 

СТРАНИ ЈЕЗИК-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

ЦИЉ 
 

Основни циљ учења страног језика у основном 

образовању и васпитању је да се 

ученик усвајањем функционалних знања о 

језичком систему и култури и развијањем 

стратегија учења страног језика оспособи за 

основну усмену и писану комуникацију и 

стекне позитиван однос према другим језицима 

и културама, као и према сопственом 

РАЗРЕД 
 

Шести 

ГОДИШЊИ ФОНД 

ЧАСОВА 
 

72 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
- разумеју једноставнији опис предмета и опишу 

њихове карактериситке користећи једноставна језичка 

средства; 

- разумеју и именују бића и предмете који се односе 

на тему; 

- разумеју познате исказе који се односе на 

поздрављање и представљање;  

- поздрављају, отпоздрављају, размењују 

информације личне природе (питају и кажу како се 

зову);   

- поштују правила учтиве комуникације. 

 

 

1. Starter 

Речи и изразе који се 

односе на теме –

државе и 

националности, бројеве 

(основне и редне), 

чланове породице, 

узраст, речи и изразе 

који се односе на кућу, 

просторије у кући, 

намештај, сате, дане, 

месеце, годишња доба, 
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- разумеју једноставна упутства и налоге и реагују на 

њих. 

 

школске предмете; 

језичке садржаје Are 

you from Spain? - No, 

I’m not. I’m from 

Argentina.(to be);Can 

you do martial 

arts?(can); Kristy has 

got three cousins.(have 

got);Where are my 

gloves? I can’t find 

them.(Subject/Object 

pronouns);This is their 

classroom. Ours is room 

A2.(Possessiveadjectives

/pronouns)Peter is 

Kim’s husband. 

(Possessive case);mouse 

– mice(Plurals)This is a 

scarf and these are 

trousers. (this/these – 

that/those – there 

is/there are);There’s a 

carpet under the coffee 

tables. (Prepositions of 

place);краткетекстове и 

дијалогекојисеодносен

атеме(слушају, читају, 

говоре и 

пишу);сличности и 

разлике у културама. 

- разумеју једноставније текстове у којима се описују 

радње и ситуације у садашњости; 

- размене појединачне информације и/или неколико 

информација у низу које се односе на радње у 

садашњости; 

- размене појединачне информације и/или неколико 

информација у низу о искуствима, догађајима и 

способностима у прошлости; 

- опишу у неколико краћих, везаних исказа искуства, 

догађај из прошлости; 

- опишу неки историјски догађај, историјску личност 

и сл. 

- разумеју једноставније текстове који се односе на 

опис особа, биљака, животиња, предмета, места, 

појaва, радњи, стања и збивања; 

- опишу и упореде жива бића, предмете, места, појаве, 

радње, стања и збивања користећи једноставнија 

језичка средства. 

 

 

2. Module 1 My World 

 

Речи и изразе који се 

односе на теме –речи и 

изразе који се односе 

на физички изглед и 

одећу, активности у 

слободно време, 

понашање, осећања и 

карактер; језичке 

садржаје  have a great 

time, make a mistake 

(do, have, make, take 

phrases); They walk to 

school every day. He 

doesn’t leavehome at 

7:00. Does he have 

lunch at school? Yes, he 

does. (Present simple); 

They are living with me 

these days. She isn’t 

sleeping now. (Present 

continuous);How often 

do you eat pizza? - I 

usually eat pizza twice a 

month. (Adverbs of 

frequency);Anna doesn’t 

know. (Stative verbs);at 

12:00, at night, in 

June,in 2004,on 

Tuesday, on 6th April 

(Prepositions of 
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time);Did you 

havevolleyball 

practiceyesterday, 

Sally?No, I didn’t. It 

usedto be on Tuesdays, 

but coachchanged it to 

Thursdays. (Past simple 

– used to);She was 

sleeping while he was 

surfing the Net. (Past 

continuous);краткетекс

тове и 

дијалогекојисеодносен

атеме(слушају, читају, 

говоре и 

пишу);сличности и 

разлике у културама 

- размене појединачне информације и/или неколико 

информација у низу о искуствима, догађајима и 

способностима у прошлости; 

- опишу у неколико краћих, везаних исказа искуства, 

догађај из прошлости; 

- опишу неки историјски догађај, историјску личност 

и сл. 

- разумеју једноставније забране, правила понашања, 

своје и туђе обавезе и реагују на њих; 

- размене једноставније информације које се односе 

на забране и правила понашања у школи и на јавном 

месту, као и на своје и туђе обавезе; 

- саопште правила понашања, забране и листу својих 

и туђих обавеза користећи одговарајућа језичка 

средства; 

- разумеју једноставније изразе који се односе на 

количину и цену; 

- питају и саопште колико нечега има/нема, користећи 

једноставнија језичка средства; 

- питају/кажу/израчунају колико нешто кошта: 

- разумеју једноставније текстове који се односе на 

опис особа, биљака, животиња, предмета, места, 

појaва, радњи, стања и збивања; 

- опишу и упореде жива бића, предмете, места, појаве, 

радње, стања и збивања користећи једноставнија 

језичка средства; 

- разумеју једноставније исказе који се односе на 

изражавање допадања и недопадања и реагују на њих; 

- изразе допадање и недопадање уз једноставно 

образложење. 

 

 

3. Module 2, Fit for life 

 

Речи и изразе који се 

односе на теме –речи и 

изразе који се односе 

на спортове, 

активности, спортску 

опрему, категорије 

хране, здравствене 

проблеме и њихово 

лечење и делове тела; 

језичке садржаје Have 

you beento Rome?No, I 

haven’t. 

I’ve visited 

Milan,though. (Present 

perfect);She has known 

him for five years. He 

has lived here since 

2010.I’ve just finished 

my homework. I’ve 

already done my 

homework.(for – since – 

just – already –

never/ever – yet); How 

much milk do you drink 

every day? Three 

glasses. (C/U nouns – 

quantifiers); Don’t go 

out! Stay home until you 

feel better. 

(Imperative);краткетекс

тове и 

дијалогекојисеодносен

атеме(слушају, читају, 

говоре и 

пишу);сличности и 

разлике у културама. 

 

- размене појединачне информације и/или неколико 

информација у низу које се односе на радње у 

садашњости; 

- размене појединачне информације и/или неколико 

информација у низу о искуствима, догађајима и 

способностима у прошлости; 

 

4. The First Written Test 
 

Лексика и језичке 

структуре које се 

односе на тему и 

наведене 

комуникативне 

функције, а које су се 
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- опишу и упореде жива бића, предмете, места, појаве, 

радње, стања и збивања користећи једноставнија 

језичка средства; 

- разумеју једноставније забране, правила понашања, 

своје и туђе обавезе и реагују на њих. 

 

радиле у наставним 

темама 3, 2 и 1; задатке 

слушања, читања и 

вођеног писања.  Као и 

добар део граматике из 

ових наставних 

јединица. 

- разумеју једноставније исказе који се односе на 

одлуке, обећања, планове,  намере и предвиђања и 

реагују на њих; 

- размене једноставније исказе у вези са обећањима, 

одлукама, плановима, намерама и предвиђањима; 

- саопште шта они или неко други планира, намерава, 

предвиђа; 

- разумеју једноставније текстове који се односе на 

опис особа, биљака, животиња, предмета, места, 

појaва, радњи, стања и збивања; 

- опишу и упореде жива бића, предмете, места, појаве, 

радње, стања и збивања користећи једноставнија 

језичка средства; 

- разумеју једноставније исказе којима се тражи 

мишљење и реагује на њих; 

- изражавају мишљење, слагање/неслагање и даје 

кратко образложење; 

-разумеју уобичајене изразе у вези са жељама, 

интересовањима, потребама, осетима и осећањима и 

реагују на њих; 

-изразе жеље, интересовања, потребе, осете и осећања 

једноставнијим језичким средствима. 

 

 

5. Module 3 Fun Time! 

 

Речи и изразе који се 

односе на теме –речи и 

изразе који се односе 

на забавне активности, 

места за забаву, врсте 

телевизијског 

програма, различите 

врсте филмова и 

музичке инструменте; 

језичке садржајеgo 

roller skating, have a 

sleepover on Friday 

night (go/do/have 

phrases);I’ll be back in 

an hour. Don’t worry. 

Look at the sky! It’s not 

going to rain 

today.John’s leaving 

tomorrow. (will – going 

to – presentcontinuous 

(future meaning);Both 

action and fantasy films 

are great. Neither 

thrillers nor soap operas 

are 

funny.(both/neither/eithe

r);The film was boring. 

We werebored. (-ing/-

edadjectives);If/When 

water reaches 0°C, it 

freezes. If you study, 

you’ll get good grades. 

(Conditionals Type 0/1); 

краткетекстове и 

дијалогекојисеодносен

атеме(слушају, читају, 

говоре и 

пишу);сличности и 

разлике у културама. 

 

 

- разумеју једноставније текстове који се односе на 

опис особа, биљака, животиња, предмета, места, 

појaва, радњи, стања и збивања; 

- опишу и упореде жива бића, предмете, места, појаве, 

радње, стања и збивања користећи једноставнија 

језичка средства; 

- разумеју једноставније предлоге, савете и позиве на 

заједничке активности и одговоре на њих уз 

одговарајуће образложење;  

- упуте предлоге, савете и позиве на заједничке 

активности користећи ситуационо прикладне 

комуникационе моделе. 

 

6. Module 4 All things high 

tech 

 

Речи и изразе који се 

односе на теме –речи и 

изразе који се односе 

на уређаје, занимања, 

компјутере, 

компјутерски језик, 

видео игрице; језичке 

садржајеCan I go 

out?He 

could/may/mightcome to 

theparty. 

Youmustn’ttouchtheexhib
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its. I had to go to the 

dentist yesterday. 

Youshoulddrink more 

water. Shall I 

washthedishes? 

(modals)I’d love to go 

shopping with you.We 

decided to spend a 

day at the exhibition. (to) 

infinitive – -ing 

form)краткетекстове и 

дијалогекојисеодносен

атеме(слушају, читају, 

говоре и 

пишу);сличности и 

разлике у културама. 

 

- разумеју једноставније текстове који се односе на 

опис особа, биљака, животиња, предмета, места, 

појaва, радњи, стања и збивања; 

- опишу и упореде жива бића, предмете, места, појаве, 

радње, стања и збивања користећи једноставнија 

језичка средства; 

- разумеју и следе једноставнија упутства у вези с 

уобичајеним ситуацијама из свакодневног живота;  

- пруже једноставнија упутства у вези с уобичајеним 

ситуацијама из свакодневног живота; 

- затраже и пруже додатне информације у вези са 

предлозима, саветима и позивима на заједничке 

активности; 

- разумеју једноставније предлоге, савете и позиве на 

заједничке активности и одговори на њих уз 

одговарајуће образложење;  

- упуте предлоге, савете и позиве на заједничке 

активности користећи ситуационо прикладне 

комуникационе моделе. 

 

7. Module 5 Be Green 
 

Речи и изразе који се 

односе на теме – речи и 

изразе који се односе 

на очување животне 

средине дивље 

животиње, кућне 

послове; језичке 

садржајеThe news is 

shocking.The team is 

playingwell. The team 

are wearingbluejerseys. 

(Singular – Plural 

nouns);I’ve booked 

aroom in a hotel. The 

room costs £50 per 

night. 

(Indefinite/Definite 

articles);Mark wants to 

read a book. - 

Whydon’tyougivehimthe 

one youbought last 

month?(One/Ones);Itwa

ssuch a difficultrescue! 

Itwassuchbadnews!What 

nice T-shirts! 

(Exclamations);That’sth

ewomanwho/thatworks 

at theschoolcanteen. 

(Relative 

pronouns);Wouldyoulike

something to eat? 

Thereisn’tanything in the 

bag. Are thereanylions in 

thezoo? There is nothing 

to 

see.(some/any/no/every 

& 

compounds);Turnofftheli

ghtwhenyouleaveyourroo

m.(Imperative);краткете

кстове и 

дијалогекојисеодносен

атеме(слушају, читају, 
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говоре и 

пишу);сличности и 

разлике у културама. 

 

- разумеју једноставније исказе који се односе на 

одлуке, обећања, планове,  намере и предвиђања и 

реагују на њих; 

- опишу и упореде жива бића, предмете, места, појаве, 

радње, стања и збивања 

- изражавају мишљење, слагање/неслагање и даје 

кратко образложење; 

- упуте предлоге, савете и позиве на заједничке 

активности користећи ситуационо прикладне 

комуникационе моделе. 

8. The Second Written Test 
 

 

 

Лексика и језичке 

структуре које се 

односе на тему и 

наведене 

комуникативне 

функције, а које су се 

радиле у наставним 

темама 7, 6 и 5; задатке 

слушања, читања и 

вођеног писања.  Као и 

добар део граматике из 

ових наставних 

јединица. 

- разумеју и следе једноставнија упутства у вези с 

уобичајеним ситуацијама из свакодневног живота;  

- пруже једноставнија упутства у вези с уобичајеним 

ситуацијама из свакодневног живота; 

- разумеју једноставнија питања која се односе на 

оријентацију/положај предмета и бића у простору и 

правац кретања и одговоре на њих; 

- затраже и разумеју обавештења о 

оријентацији/положају предмета и бића у простору и 

правцу кретања;  

- опишу правац кретања и просторне односе 

једноставним, везаним исказима; 

- разумеју једноставније текстове који се односе на 

опис особа, биљака, животиња, предмета, места, 

појaва, радњи, стања и збивања; 

- опишу и упореде жива бића, предмете, места, појаве, 

радње, стања и збивања користећи једноставнија 

језичка средства. 

 

9. Module 6 Roundwe go! 
 

 

Речи и изразе који се 

односе на теме – речи и 

изразе који се односе 

наместа у граду, 

услуге, знакове на 

јавним местима, 

географске појмове, 

природне појаве, 

временске прилике, 

путовања, превозна 

средства и материјале; 

језичке садржајеFirst, 

go down Apple 

StreetandturnleftintoMar

pleStreet.(Prepositionsof 

place/movement) The 

museum is older than the 

library. The Pacific 

Ocean is the deepest 

ocean in the world. 

(Comparative – 

Superlative) Kate is 

always early. (Adverbs) 

They’ve got some lovely 

woollen scarves here. 

(Adjectives/Orderofadje

ctives) One day, we were 

walking along the beach. 

Suddenly, we heard 

people screaming. 

(Linkingwords);краткет

екстове и 

дијалогекојисеодносен

атеме(слушају, читају, 

говоре и 

пишу);сличности и 

разлике у културама. 

 

- честитају, захвале се и извине се користећи 

једноставнија језичка средства; 

- разумеју једноставније текстове у којима се описују 

радње и ситуације у садашњости; 

- размене појединачне информације и/или неколико 

10. Festivities 
 

 

Речи и изразе који се 

односе на празнике 

Ноћ вештица, Ноћ Гаја 

Фокса, Нову годину, 

Дан светог Патрика и 
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информација у низу које се односе на радње у 

садашњости; 

- размене појединачне информације и/или неколико 

информација у низу о искуствима, догађајима и 

способностима у прошлости; 

- опишу у неколико краћих, везаних исказа искуства, 

догађај из прошлости; 

- опишу неки историјски догађај, историјску личност 

и сл. 

- разумеју једноставније текстове који се односе на 

опис особа, биљака, животиња, предмета, места, 

појaва, радњи, стања и збивања; 

- опишу и упореде жива бића, предмете, места, појаве, 

радње, стања и збивања користећи једноставнија 

језичка средства. 

 

на Дан мајки; језичке 

садржаје –

краткетекстове и 

дијалогекојисеодносен

атеме(слушају, читају, 

говоре и 

пишу);сличности и 

разлике у културама. 

 

 

Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма 

Планирање наставе и учења 

Наставни програм оријентисан на исходе наставнику даје већу слободу у креирању и 

осмишљавању наставе и учења. Улога наставника је да контекстуализује програм према 

потребама конкретног одељења имајући у виду састав одељења и карактеристике ученика, 

уџбенике и друге наставне материјале, техничке услове, наставна средства и медије којима 

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

Полазећи од датих исхода, садржаја и препоручених језичких активности у комуникативним 

ситуацијама наставник креира свој годишњи (глобални) план рада на основу кога ће касније 

развити оперативне планове. Исходи дефинисани по областима, тј. комуникативним 

функцијама, усмеравају наставника да операционализује исходе на нивоу једне или више 

наставних јединица. Наставник за сваку област има дефинисане исходе и од њега се очекује 

да за сваку наставну јединицу, у фази планирања и припреме часа, дефинише исходе 

имајући у виду ниво постигнућа ученика. То значи да исходе треба класификовати од оних 

које би сви ученици требало да достигну, преко оних које остварује већина па до оних које 

достиже мањи број ученика са високим степеном постигнућа. 

При планирању треба, такође, имати у виду да се исходи разликују, да се неки могу лакше и 

брже остварити, док је за већину исхода потребно више времена, различитих активности и 

начина рада. У фази планирања наставе и учења веома је важно имати у виду да је уџбеник 

наставно средство које не одређује садржаје предмета и зато се садржајима у уџбенику 

приступа селективно и у складу са предвиђеним исходима. С обзиром на то да уџбеник није 

једини извор знања, наставник треба да упути ученике на друге изворе информисања и 

стицања знања и вештина.  

Остваривање наставе и учења 

Kомуникативна настава језик сматра средством комуникације. Стога је и програм усмерен 

ка исходима који указују на то шта је ученик у комуникацији у стању да разуме и продукује. 

Табеларни приказ наставника постепено води од комуникативне функције као области, 

преко активности које у настави оспособљавају ученика да комуницира и користи језик у 

свакодневном животу, у приватном, јавном или образовном домену. Примена овог приступа 
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у настави страних језика заснива се на настојањима да се доследно спроводе и примењују 

следећи ставови: 

– циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса за 

ученике, у пријатној и опуштеној атмосфери; 

– говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика; 

– наставник мора бити сигуран да је схваћено значење поруке укључујући њене 

културолошке, васпитне и социјализирајуће елементе; 

– битно је значење језичке поруке; 

– знања ученика мере се јасно одређеним релативним критеријумима тачности и зато узор 

није изворни говорник; 

– са циљем да унапреди квалитет и обим језичког материјала, настава се заснива и на 

социјалној интеракцији; рад у учионици и ван ње спроводи се путем групног или 

индивидуалног решавања проблема, потрагом за информацијама из различитих извора 

(интернет, дечији часописи, проспекти и аудио материјал) као и решавањем мање или више 

сложених задатака у реалним и виртуелним условима са јасно одређеним контекстом, 

поступком и циљем; 

– наставник упућује ученике у законитости усменог и писаног кода и њиховог међусобног 

односа; 

– сви граматички садржаји уводе се индуктивном методом кроз разноврсне 

контекстуализоване примере у складу са нивоом, а без детаљних граматичких објашњења, 

осим, уколико ученици на њима не инсистирају, а њихово познавање се вреднује и оцењује 

на основу употребе у одговарајућем комуникативном контексту. 

Kомуникативно-интерактивни приступ у настави страних језика укључује и следеће 

категорије: 

– усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину; 

– поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и прилагођене 

листе задатака и активности; 

– наставник треба да омогући приступ и прихватање нових идеја; 

– ученици се посматрају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину; 

– уџбеници представљају извор активности и морају бити праћени употребом додатних 

аутентичних материјала; 

– учионица је простор који је могуће прилагођавати потребама наставе из дана у дан; 

– рад на пројекту као задатку који остварује корелацију са другим предметима и подстиче 

ученике на студиозни и истраживачки рад; 

– за увођење новог лексичког материјала користе се познате граматичке структуре и 

обрнуто. 
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Технике/активности 

Током часа се препоручује динамично смењивање техника/активности које не би требало да 

трају дуже од 15 минута. 

Слушање и реаговање на команде наставника на страном језику или са аудио записа (слушај, 

пиши, повежи, одреди али и активности у вези са радом у учионици: цртај, сеци, боји, 

отвори/затвори свеску, итд.). 

Рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације 

итд.). 

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

Вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио-записа повезати појмове, 

додати делове слике, допунити информације, селектовати тачне и нетачне исказе, утврдити 

хронологију и сл.). 

Игре примерене узрасту. 

Kласирање и упоређивање (по количини, облику, боји, годишњим добима, волим/не волим, 

компарације...). 

Решавање „текућих проблема” у разреду, тј. договори и мини-пројекти. 

„Превођење” исказа у гест и геста у исказ. 

Повезивање звучног материјала са илустрацијом и текстом, повезивање наслова са текстом 

или, пак, именовање наслова. 

Заједничко прављење илустрованих и писаних материјала (планирање различитих 

активности, извештај/дневник са путовања, рекламни плакат, програм приредбе или неке 

друге манифестације). 

Разумевање писаног језика: 

– уочавање дистинктивних обележја која указују на граматичке специфичности (род, број, 

глаголско време, лице...); 

– препознавање везе између група слова и гласова; 

– одговарање на једноставна питања у вези са текстом, тачно/нетачно, вишеструки избор; 

– извршавање прочитаних упутстава и наредби. 

Писмено изражавање: 

– повезивање гласова и групе слова; 

– замењивање речи цртежом или сликом; 
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– проналажење недостајуће речи (употпуњавање низа, проналажење „уљеза”, осмосмерке, 

укрштене речи, и слично); 

– повезивање краћег текста и реченица са сликама/илустрацијама; 

– попуњавање формулара (пријава за курс, налепнице нпр. за пртљаг); 

– писање честитки и разгледница; 

– писање краћих текстова. 

Увођење дечије књижевности и транспоновање у друге медије: игру, песму, драмски израз, 

ликовни израз. 

Предвиђена је израда два писмена задатка у току школске године. 

 

Стратегије за унапређивање и увежбавање језичких вештина 

 

С обзиром на то да се исходи операционализују преко језичких вештина, важно је да се оне у 

настави страних језика перманентно и истовремено увежбавају. Само тако ученици могу да 

стекну језичке компетенције које су у складу са задатим циљем. 

Стога је важно развијати стратегије за унапређивање и увежбавање језичких вештина. 

Слушање 

Разумевање говора је језичка активност декодирања дословног и имплицитног значења 

усменог текста; поред способности да разазнаје фонолошке и лексичке јединице и смисаоне 

целине на језику који учи, да би успешно остварио разумевање ученик треба да поседује и 

следеће компетенције: 

– дискурзивну (о врстама и карактеристикама текстова и канала преношења порука),  

– референцијалну (о темама о којима је реч) и  

– социокултурну (у вези са комуникативним ситуацијама, различитим начинима 

формулисања одређених говорних функција и др.).  

Тежина задатака у вези са разумевањем говора зависи од више чинилаца:  

– од личних особина и способности онога ко слуша, укључујући и његов капацитет 

когнитивне обраде,  

– од његове мотивације и разлога због којих слуша дати усмени текст,  

– од особина онога ко говори,  

– од намера с којима говори,  

– од контекста и околности – повољних и неповољних – у којима се слушање и разумевање 

остварују,  
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– од карактеристика и врсте текста који се слуша, итд. 

Прогресија (од лакшег ка тежем, од простијег ка сложенијем) за ову језичку активност у 

оквиру програма предвиђена је, стога, на више равни. Посебно су релевантне следеће:  

– присуство/одсуство визуелних елемената (на пример, лакшим за разумевање сматрају се 

они усмени текстови који су праћени визуелним елементима због обиља контекстуалних 

информација које се аутоматски уписују у дуготрајну меморију, остављајући пажњи 

могућност да се усредсреди на друге појединости);  

– дужина усменог текста;  

– брзина говора;  

– јасност изговора и евентуална одступања од стандардног говора;  

– познавање теме;  

– могућност/немогућност поновног слушања и друго. 

Читање 

Читање или разумевање писаног текста спада у тзв. визуелне рецептивне језичке вештине. 

Том приликом читалац прима и обрађује тј. декодира писани текст једног или више аутора и 

проналази његово значење. Током читања неопходно је узети у обзир одређене факторе који 

утичу на процес читања, а то су карактеристике читалаца, њихови интереси и мотивација 

као и намере, карактеристике текста који се чита, стратегије које читаоци користе, као и 

захтеви ситуације у којој се чита. 

На основу намере читаоца разликујемо следеће врсте читања: 

– читање ради усмеравања; 

– читање ради информисаности; 

– читање ради праћења упутстава; 

– читање ради задовољства. 

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

– глобалну информацију; 

– посебну информацију, 

– потпуну информацију; 

– скривено значење одређене поруке. 

Писање 

Писана продукција подразумева способност ученика да у писаном облику опише догађаје, 

осећања и реакције, пренесе поруке и изрази ставове, као и да резимира садржај различитих 
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порука (из медија, књижевних и уметничких текстова итд.), води белешке, сачини 

презентације и слично. 

Тежина задатака у вези са писаном продукцијом зависи од следећих чинилаца: познавања 

лексике и нивоа комуникативне компетенције, капацитета когнитивне обраде, мотивације, 

способности преношења поруке у кохерентне и повезане целине текста. 

Прогресија означава процес који подразумева усвајање стратегија и језичких структура од 

лакшег ка тежем и од простијег ка сложенијем. Сваки виши језички ниво подразумева 

циклично понављање претходно усвојених елемената, уз надоградњу која садржи сложеније 

језичке структуре, лексику и комуникативне способности. За ову језичку активност у оквиру 

програма предвиђена је прогресија на више равни. Посебно су релевантне следеће: 

– теме (ученикова свакодневница и окружење, лично интересовање, актуелни догађаји и 

разни аспекти из друштвено-културног контекста, као и теме у вези са различитим 

наставним предметима); 

– текстуалне врсте и дужина текста (формални и неформални текстови, резимирање, личне 

белешке); 

– лексика и комуникативне функције (способност ученика да оствари различите 

функционалне аспекте као што су описивање људи и догађаја у различитим временским 

контекстима, да изрази претпоставке, сумњу, захвалност и слично у приватном, јавном и 

образовном домен); 

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

олакшава писање конкретним задацима и упутствима, до самосталног писања). 

Говор 

Говор као продуктивна вештина посматра се са два аспекта, и то у зависности од тога да ли 

је у функцији монолошког излагања, при чему говорник саопштава, обавештава, презентује 

или држи предавање једној или више особа, или је у функцији интеракције, када се 

размењују информације између два или више саговорника са одређеним циљем, поштујући 

принцип сарадње током дијалога. 

Активности монолошке говорне продукције су: 

– јавно обраћање (саопштења, давање упутстава и информација); 

– излагање пред публиком (предавања, презентације, репортаже, извештавање и коментари о 

неким догађајима и сл.) 

– Ове активности се могу реализовати на различите начине и то: 

– читањем писаног текста пред публиком; 

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

цртежа и др.  

– реализацијом увежбане улоге или певањем.  
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Интеракција подразумева сталну примену и смењивање рецептивних и продуктивних 

стратегија, као и когнитивних и дискурзивних стратегија (узимање и давање речи, 

договарање, усаглашавање, предлагање решења, резимирање, ублажавање или заобилажење 

неспоразума или посредовање у неспоразуму) које су у функцији што успешнијег 

остваривања интеракције. Интеракција се може реализовати кроз низ активности, на пример:  

– размену информација,  

– спонтану конверзацију,  

– неформалну или формалну дискусију, дебату,  

– интервју или преговарање, заједничко планирање и сарадњу. 

Социокултурна компетенција и медијација 

Социокултурна компетенција и медијација представљају скуп теоријских знања 

(компетенција) која се примењују у низу језичких активности у два основна језичка 

медијума (писаном и усменом) и уз примену свих других језичких активности (разумевање 

говора, говор и интеракција, писање и разумевање писаног текста). Дакле, представљају 

веома сложене категорије које су присутне у свим аспектима наставног процеса и процеса 

учења.  

Социокултурна компетенција представља скуп знања о свету уопште, као и о сличностима и 

разликама између културних и комуникативних модела сопствене говорне заједнице и 

заједнице/заједница чији језик учи. Та знања се, у зависности од нивоа општих језичких 

компетенција, крећу од познавања основних комуникативних принципа у свакодневној 

комуникацији (основни функционални стилови и регистри), до познавања карактеристика 

различитих домена језичке употребе (приватни, јавни и образовни), паралингвистичких 

елемената, и елемената културе/култура заједница чији језик учи. Наведена знања потребна 

су за компетентну, успешну комуникацију у конкретним комуникативним активностима на 

циљном језику.  

Посебан аспект социокултурне компетенције представља интеркултурна компетенција, која 

подразумева развој свести о другом и другачијем, познавање и разумевање сличности и 

разлика између светова, односно говорних заједница, у којима се ученик креће. 

Интеркултурна компетенција такође подразумева и развијање толеранције и позитивног 

става према индивидуалним и колективним карактеристикама говорника других језика, 

припадника других култура које се у мањој или већој мери разликују од његове сопствене, 

то јест, развој интеркултурне личности, кроз јачање свести о вредности различитих култура 

и развијање способности за интегрисање интеркултурних искустава у сопствени културни 

модел понашања и веровања. 

Медијација представља активност у оквиру које ученик не изражава сопствено мишљење, 

већ функционише као посредник између особа које нису у стању да се директно 

споразумевају. Медијација може бити усмена и писана, и укључује сажимање и резимирање 

текста и превођење. Превођење се у овом програму третира као посебна језичка активност 

која никако не треба да се користи као техника за усвајање било ког аспекта циљног језика 

предвиђеног комуникативном наставом. Превођење подразумева развој знања и вештина 

коришћења помоћних средстава (речника, приручника, информационих технологија, итд.) и 
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способност изналажења структуралних и језичких еквивалената између језика са кога се 

преводи и језика на који се преводи.  

Упутство за тумачење граматичких садржаја  

Настава граматике, с наставом и усвајањем лексике и других аспеката страног језика, 

представља један од предуслова овладавања страним језиком. Усвајање граматике 

подразумева формирање граматичких појмова и граматичке структуре говора код ученика, 

изучавање граматичких појава, формирање навика и умења у области граматичке анализе и 

примене граматичких знања, као прилог изграђивању и унапређивању културе говора.  

Граматичке појаве треба посматрати са функционалног аспекта (функционални приступ). У 

процесу наставе страног језика у што већој мери треба укључивати оне граматичке 

категорије које су типичне и неопходне за свакодневни говор и комуникацију, и то кроз 

разноврсне моделе, применом основних правила и њиховим комбиновањем. Треба тежити 

томе да се граматика усваја и рецептивно и продуктивно, кроз све видове говорних 

активности (слушање, читање, говор и писање, као и превођење), на свим нивоима учења 

страног језика, према јасно утврђеним циљевима, стандардима и исходима наставе страних 

језика. 

Граматичке категорије су разврстане у складу са Европским референтним оквиром за живе 

језике за сваки језички ниво који подразумева прогресију језичких структура према 

комуникативним циљевима: од простијег ка сложенијем и од рецептивног ка продуктивном. 

Сваки виши језички ниво подразумева граматичке садржаје претходних језичких нивоа. 

Цикличним понављањем претходно усвојених елемената надограђују се сложеније 

граматичке структуре. Наставник има слободу да издвоји граматичке структуре које ће 

циклично понављати у складу са постигнућима ученика, као и потребама наставног 

контекста. 

Главни циљ наставе страног језика јесте развијање комуникативне компетенције на 

одређеном језичком нивоу, у складу са статусом језика и годином учења. С тим у вези, уз 

одређене граматичке категорије стоји напомена да се усвајају рецептивно, док се друге 

усвајају продуктивно. 

Праћење и вредновање наставе и учења 

Рад сваког наставника састоји се од планирања, остваривања и праћења и вредновања. 

Важно је да наставник континуирано прати и вреднује не само постигнућа ученика, процес 

наставе и учења, већ и сопствени рад како би перманентно унапређивао наставни процес.  

Процес праћења остварености исхода почиње проценом нивоа знања ученика на почетку 

школске године како би наставници могли да планирају наставни процес и процес праћења и 

вредновања ученичких постигнућа и напредовања. Тај процес се реализује формативним и 

сумативним вредновањем. Док се код формативног оцењивања током године прате 

постигнућа ученика различитим инструментима (дијагностички тестови, самоевалуација, 

језички портфолио, пројектни задаци и др.), сумативним оцењивањем (писмени задаци, 

завршни тестови, тестови језичког нивоа) прецизније се процењује оствареност исхода или 

стандарда на крају одређеног временског периода (крај полугодишта, године, циклуса 

образовања). Формативно вредновање није само праћење ученичких постигнућа, већ и 

праћење начина рада и средство које омогућава наставнику да у току наставног процеса 
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мења и унапређује процес рада. Током оцењивања и вредновања ученичких постигнућа 

треба водити рачуна да се начини на које се оно спроводи не разликује од уобичајених 

активности на часу јер се и оцењивање и вредновање сматрају саставним делом процеса 

наставе и учења, а не изолованим активностима које стварају стрес код ученика и не дају 

праву слику њихових постигнућа. Оцењивањем и вредновањем треба да се обезбеди 

напредовање ученика у остваривању исхода, као и квалитет и ефикасност наставе. Сврха 

оцењивања треба да буде и јачање мотивације за напредовањем код ученика, а не истицање 

њихових грешака. Елементи који се вреднују су разноврсни и треба да допринесу свеопштој 

слици о напредовању ученика, јачању њихових комуникативних компетенција, развоју 

вештина и способности неопходних за даљи рад и образовање. То се постиже оцењивањем 

различитих елемената као што су језичке вештине (читање, слушање, говор и писање), 

усвојеност лексичких садржаја и језичких структура, примена правописа, ангажованост и 

залагање у раду на часу и ван њега, примена социолингвистичких норми. Приликом 

оцењивања и вредновања неопходно је да начини провере и оцењивања буду познати 

ученицима односно усаглашени са техникама, типологијом вежби и врстама активности које 

су примењиване на редовним часовима, као и начинима на који се вреднују постигнућа. 

Таква правила и организација процеса вредновања и оцењивања омогућавају позитивну и 

здраву атмосферу у наставном процесу, као и квалитетне међусобне односе и комуникацију 

на релацији ученик – наставник, као и ученик – ученик. 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

МАТЕМАТИКА 

ЦИЉ 
 

Циљ учења Μатематике ϳе да ученик, οвладаваϳући математичким 
кοнцептима, 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 дањем школовању и 
решавању проблема из свакодневног живота, као и да формира 
основ за даљи развој математичких појмова. 

РАЗРЕД 
 

Шести 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 

 

144 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

По завршетку разреда ученик 

ће бити у стању да :  

-прочита, запише, упореди и 

представи на бројевној правој 

целе и рационалне бројеве 

-одреди супротан број, 

апсолутну вредност и 

реципрочну вредност 

рационалног броја 

 

 

ЦЕЛИ БРОЈЕВИ 

 

Скуп целих бројева. Супротан 

број, апсолутна вредност целог 

броја. Приказ целих бројева на 

бројевној правој, упоређивање 

целих бројева. Основне рачунске 

операције у скупу Z и њихова 

својства. Изрази са целим 

бројевима 

-израчуна вредност 

једноставног бројевног израза 

и реши једноставну линеарну 

једначину и неједначину у 

скупу рацоналних бројева 

-реши једноставан проблем из 

свакодневног живота 

РАЦИОНАЛНИ БРОЈЕВИ 

 

 

Први део 

Скуп рационалних бројева. 

Супротан број. Апсолутна 

вредност рационалног броја, 

Приказ целих бројева на бројевној 

правој, упоређивање целих 

бројева. Основне рачунске 
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користећи бројевни израз 

-примени пропорцију и 

проценат у реалним 

ситуацијама 

-прикаже податке и зависност 

између две величине у 

координатном систему 

-тумачи податке приказане 

табелом и графички 

-класификује троуглове 

односно четвороуглове на 

основу њихових својстава 

-конструише углове од 90 и 60 

степени и користи њихове 

делове за конструкције других 

углова 

-уочи одговарајуће елементе 

подударних троуглова 

-утврди да ли су два троугла 

подударна на основу ставова 

подударности 

 

операције у скупу  Q и њихова 

својства. Изрази са целим 

бројевима 

Једначине и неједначине 

Други део 

Координатни систем. Приказ 

података у координатном систему. 

Приказ зависности међу 

величинама. Размере, пропорције 

и проценти. Директна 

пропорционалност, обрнута 

пропорционалност 

-конструиђе троугао, 

паралелограм и трапез на 

основу задатих елемената  

-примени својства троуглова и 

четвороуглова у једноставним 

проблемским задацима 

-сабира и одузима векторе и 

користи их у реалним 

ситуацијама 

-одреди центар описане и 

уписане кружнице троугла 

-примењује особине 

централне и осне симетрије и 

транслације у једноставним 

задацима 

-израчуна површину троугла 

и четвороугла користећи 

обрасце или разложиву 

једнакост 

ТРОУГАО 

 

 

Први део 

Појам троугла. Обим троугла. 

Једнакокраки и једнакостранични 

троуглови. Висина троугла. 

Углови троугла. Збир углова 

троугла. Врсте троуглова према 

угловима. Однос између страница 

и углова троугла. Конструкција 

углова од 60,120,30,45,75,135 

степени 

Други део 

Основне контрукције троуглова. 

Појам подударности и ставови 

подударности. Осна симетрија и 

подударност. Центар описане и 

уписане кружнице троугла 

 ЧЕТВОРОУГАО 

 

 

Четвороугао, Углови четвороугла. 

Збир углова четвороугал. 

Паралелограм, Особине 

паралелограма. Услови да 

четвороугао буде паралелограм. 

Ромб, правоугаоник и квадрат. 

Конструкција паралелограма. 

Сабирање и одузимање вектора. 

Множење вектора бројем. Трапез, 

особине трапеза 

  

 

ПОВРШИНА ТРОУГЛА И 

ЧЕТВОРОУГЛА 

Појам површине фигуре, 

површина правоугаоника и 

квадрата. Једнакост површине 

подударних фигура, површина 

паралелограма, троугла, трапеза. 

Површина четвороугла с 

норманим дијагоналама.  
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УПУΤСΤΒΟ ЗΑ ДИДΑКΤИЧКΟ-ΜΕΤΟДИЧКΟ  
ΟСΤΒΑΡИΒΑЊΕ ПΡΟГΡΑΜΑ 

При избοру садржаϳа и писању исхοда за предмет Μатемати-ка узета ϳе у οбзир чињеница да 

се учењем математике ученици οспοсοбљаваϳу за: решавање разнοврсних практичних и 

теοриϳских прοблема, кοмуникациϳу математичким ϳезикοм, математичкο резο-нοвање и 

дοнοшење закључака и οдлука. Τакοђе, у οбзир ϳе узета и чињеница да сам прοцес учења 

математике има свοϳе пοсебнοсти кοϳе се οгледаϳу у брοϳу гοдина изучавања и недељнοг 

брοϳа часοва предмета и неοпхοднοсти стицања кοнтинуираних знања.  
Ηаставници у свοϳοϳ свакοдневнοϳ наставнοϳ пракси, треба да се οслањаϳу на исхοде, ϳер 

οни указуϳу шта ϳе οнο за шта уче-ници треба да буду οспοсοбљени тοкοм учења предмета у 
ϳеднοϳ шкοлскοϳ гοдини. Исхοди представљаϳу οчекиване и дефинисане резултате учења и 
наставе. Οстваривањем исхοда, ученици усва-ϳаϳу οснοвне математичке кοнцепте, οвладаваϳу 
ο снοвним мате-матичким прοцесима и вештинама, οспοсοбљаваϳу се за примену 
математичких знања и вештина и кοмуникациϳу математичким ϳе-зикοм. Крοз исхοде се 
οмοгућава οстваривање и међупредметних кοмпетенциϳа каο штο су кοмуникациϳа, рад са 
пοдацима и инфοр-мациϳама, дигитална кοмпетенциϳа, решавање прοблема, сарадња и 
кοмпетенциϳа за целοживοтнο учење. 
 
Предлοг за реализациϳу прοграма 
 

Ρади лакшег планирања наставе даϳе се οриϳентациοни пре-длοг брοϳа часοва пο темама 
(укупан брοϳ часοва за тему, брοϳ ча-сοва за οбраду нοвοг градива + брοϳ часοва за 
утврђивање и си-стематизациϳу градива). Приликοм израде οперативних планοва наставник 
распοређуϳе укупан брοϳ часοва предвиђен за пοϳедине теме пο типοвима часοва (οбрада 
нοвοг градива, утврђивање и уве-жбавање, пοнављање, прοверавање и систематизациϳа 
знања), вο-дећи рачуна ο циљу предмета и исхοдима.  

Цели брοϳеви (24; 9 + 15) 
Ρациοнални брοϳеви (50; 18 + 32) 
Τрοугаο (24; 9 + 15) 
Четвοрοугаο (22; 8 + 14) 
Пοвршине фигура (16; 6 + 10)  
прοграму су садржаϳи пοϳединих тема пοдељени на два дела, збοг тοга штο ϳе пοжељнο 

кοмбинοвати алгебарске и геοме-триϳске садржаϳе. Предлοжени редοслед реализациϳе тема: 
1. Цели брοϳеви; 
2. Τрοугаο – први деο; 
3. Ρациοнални брοϳеви – први деο; 
4. Τрοугаο – други деο; 
5. Ρациοнални брοϳеви – други деο; 
6. Четвοрοугаο; 
7. Пοвршина четвοрοугла. 
Предлοжена пοдела тема и редοслед реализациϳе нису οбаве-зни за наставнике, већ 

представљаϳу самο ϳедан οд мοгућих мοдела.  
Ηапοмена: за реализациϳу 4 писмена задатака (у траϳању οд пο ϳеднοг часа), са 

исправкама, планиранο ϳе 8 часοва. 

 

ПЛΑΗИΡΑЊΕ ΗΑСΤΑΒΕ И УЧΕЊΑ 

 

Прοграм усмерава наставника да наставни прοцес кοнципира 

 

складу са дефинисаним исхοдима, οднοснο да планира какο да ученици οстваре исхοде, и да 

изабере οдгοвараϳуће метοде, актив-нοсти и технике за рад са ученицима. Дефинисани 

исхοди пοка-зуϳу наставнику и кοϳа су тο специфична знања и вештине кοϳа су 
ученику пοтребна за даље учење и свакοдневни живοт. Приликοм планирања часа, исхοде 
предвиђене прοграмοм треба разлοжити на мање и на οснοву њих планирати активнο сти за 
кοнкретан час. Τреба имати у виду да се исхοди у прοграму разликуϳу, да се неки мοгу лакше 
и брже οстварити, дοк ϳе за οдређене исхοде пοтреб-нο више времена, активнοсти и рада на 
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различитим садржаϳима. Исхοде треба пοсматрати каο циљеве кοϳима се тежи тοкοм ϳедне 
шкοлске гοдине. Ηаставу у тοм смислу треба усмерити на разви-ϳање кοмпетенциϳа, и не 
треба ϳе усмерити самο на οстваривање пοϳединачних исхοда.  

При οбради нοвих садржаϳа, треба се οслањати на пοстοϳеће искуствο и знање ученика, и 

настοϳати, где гοд ϳе тο мοгуће, да уче-ници самοсталнο οткриваϳу математичке правилнοсти 

и извοде за-кључке. Οснοвна улοга наставника ϳе да буде οрганизатοр настав-нοг прοцеса, да 

пοдстиче и усмерава активнοст ученика. Ученике треба упућивати да кοристе уџбеник и 

друге извοре знања, какο би усвοϳена знања била траϳниϳа и шира, а ученици οспοсοбљени за 

примену у решавању разнοврсних задатака.  
Ηа часοвима треба кοмбинοвати различите метοде и οблике рада, штο дοпринοси већοϳ 

рациοнализациϳи наставнοг прοцеса, пοдстиче интелектуалну активнοст ученика и наставу 
чини инте-ресантниϳοм и ефикасниϳοм. Избοр метοда и οблика рада зависи οд наставних 
садржаϳа кοϳе треба реализοвати на часу и предвиђених исхοда, али и οд специфичнοсти 
οдређенοг οдељења и индивиду-алних карактеристика ученика. 
 
II. ΟСΤΒΑΡИΒΑЊΕ ΗΑСΤΑΒΕ И УЧΕЊΑ 

 

Цели брοϳеви 
 

Прοширивањем система N0, прирοдних брοϳева са нулοм, на-стаϳе систем целих брοϳева 
Z, каο скуп кοϳи ϳе дοпуњен негативним целим брοϳевима и на кοϳи се, са N0, такοђе 
прοшируϳе значење οперациϳа и релациϳа..  

Први кοрак у οвοм прοширењу чини дοдавање негативних целих брοϳева скупу N0, а 

прирοдни брοϳеви у тοм ширем скупу слοве каο пοзитивни цели брοϳеви. Уз тο треба истаћи 

значење тих брοϳева кοϳе οни имаϳу на разним скалама (термοметарскοϳ, табли лифта, 

приказивању прихοда и расхοда...). Указати на температуре  
– 5οС, тастер лифта кοϳи нοси οзнаку – 1, стање на личнοм рачуну кοϳе има οзнаку 40 000 
динара и – 40 000 динара. У тοм смислу, пο-жељнο ϳе, на кοнкретним примерима, на разним 
скалама приказати неке пοзитивне и негативне температуре, нека пοзитивна и нега-тивна 
финансиϳска стања, надмοрску висину...  

Αкο ϳе n οзнака за прирοдне брοϳеве, οнда ће –n бити οзнака за негативне целе брοϳеве и 
при тοм: 

– n и ‒ n чине пар супрοтних брοјева, 
– n је апсοлутна вреднοст за οба брοја: n и ‒n. 
– брοју ‒ n супрοтан је брοј n, тј. ‒ ( ‒n) = n. 
Пοређење целих брοϳева οслања се интуитивнο на њихοвοм представљању тачкама на 

брοϳевнοϳ правοϳ и прати представу ο ра-спοреду тих тачака. Уз ту представу иде и οна ο 

усмеренοϳ дужи каο „хοду” οд тачке нула дο тачке кοϳа представља таϳ брοϳ. Τреба 

нагластити да, када се брοϳевна права пοзитивнο οриϳентише, кре-тање у супрοтнοм правцу 

генерише негативне брοϳеве. У тοм кοн-тексту треба указати и на геοметриϳскο тумачење 

апсοлутне вред-нοсти целοг брοϳа и пοтенцирати апсοлутну вреднοст целοг брοϳа каο 

οдстοϳање тачке οд (кοοрдинатне) нуле, истичући да цеο брοϳ и њему супрοтан брοϳ имаϳу 

ϳеднаке апсοлутне вреднοсти, тϳ. ϳеднака οдстοϳања οд (кοοрдинатне) нуле. 
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НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 

 

БИОЛОГИЈА 

ЦИЉ 

 

Циљ учења биологије је да ученик, изучавањем биолошких процеса и 

живих бића у интеракцији са животном средином, развије одговоран 

однос према себи и природи и размевање значаја биолошке 

разноврсности и потребе за одрживим  развојем. 

РАЗРЕД 

 

ШЕСТИ 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 

 

72  

ИСХОДИ 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

-Упореди грађу биљака, 

животиња, гљива и 

бактерија на нивоу 

ћелија и нивоу 

организма 

-повеже грађу и 

животне процесе на 

нивоу ћелије и нивоу 

организма; 

-одреди положај органа 

човека и његову улогу 

-цртежом или моделом 

прикаже основне 

елементе грађе ћелије 

једноћелијских и 

вишећелијских 

организама 

-користи 

лабораторијски прибор 

и школски микроскоп за 

израду и посматрање 

готових и самостално 

израђених препарата 

-хумано приступа према 

организмима које 

истражује; 

-направи разлику 

између животне 

средине, станишта, 

популације, екосистема 

и еколошке нише; 

-размотри односе међу 

једне популације као и 

односе између 

различитих популација 

на конкретним 

примерима; 

 

ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ КАО 

ОСНОВА ЖИВОТА 

(15о+11в+9у+1с=36) 

Грађа живих бића-спољашња и унутрашња. 

Грађа људског тела, хијерархијски низ од 

ћлије до организма. 

Једноћелијски организми-бактерија, амеба, 

ћелије квасца. Удруживање ћелија у 

колоније. Вишећелијски организми- 

одабрани примери гљива, биљака и 

животиња. 

Основне животне функције на нивоу 

организама: исхрана дисање, транспорт и 

елиминација штетних супстанци, 

размножавање. 

Разлике у грађи гљива, биљака и животиња 

и начину функционисања као и сличности 

и разлике у обављању основних животних 

процеса. 

Откриће ћелије и мкроскопа. 

Основна грађа ћелије 

(мембрана,цитоплазма, једро, 

митохондрије, хлотопласти) 

Разлике између бактеријске, биљне и 

животињске ћелије. Ћелијско дисање, 

стварање енергије, основне чињенице о 

фотосинтези. 

ЖИВОТ У 

ЕКОСИСТЕМУ 

(8о+4в+3у+1с=16) 

Популација, станиште,екосистем, еколошке 

нише, адаптације, животне форме, 

трофички односи-ланци исхране. 

Абиотички и биотички фактори. Значај 

абиотичких и биотичких фактора. 

Антропогени фсктор и облици загађења. 

Угрожавање живих бића и њихова заштита. 

НАСЛЕЂИВАЊЕ И 

ЕВОЛУЦИЈА 

(3о+1в+2у=6). 

Наследни материјал(ДНК,гени).Телесне и 

полне ћелије.Пренос наследног материјала. 

Наследне особине(веза између гена и 

особина, утицај спољашње средине). 

Индивидуална варијабилност. 

Природна селекција на одабраним 
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-илустује примерима 

међусобни утицај живих 

бића и узајамни однос 

са животном средином; 

-истражи утицај средине 

на испољавање особина, 

поштујући принципе 

научних метода; 

-индетификује примере 

природне и вештачке 

селекције у окружењу и 

у задатом тексту 

илустацији; 

-повеже еволутивне 

промене са наследом 

варијабилношћу и 

природном селекцијом; 

-групише организме 

према особинама које 

указују на заједничко 

порекло живота на 

Земљи; 

-одреди положај 

непознате врсте на 

,,дрвету живота“, на 

основу познавања 

општих карактеристика 

једноћелијских и 

вишећелијских 

организама; 

-прикупи податке о раду 

научника који су 

допринели изучавању 

људског здравља и 

изнесе свој став о 

значају њиховог 

истраживања; 

-одржава личну 

хигијену и хигијену 

животног простора у 

циљу спречавања 

инфекција; 

-доведе у везу измењено 

понашање људи са 

коришћењем 

психоактивних 

супстанци; 

-збрине површинске 

озледе коже, укаже прву 

помћ у случају убода 

инсеката, сунчанице и 

топлотног удара и 

затражи лекарску помоћ 

када је потребна; 

-повеже узроке 

примерима. Вештачка селекција. 

Значај гајених биљака и припитомљених 

животиња за човека. 

 

ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСНОСТ 

ЖИВОТА 

(3о+1в+1у+1с=6) 

 

Постанак живота на Земљи(прве ћелије без 

једра, постанак ћелија са једром и појава 

вишеличности). 

,,Дрво живота“(заједничко порекло и 

основни принципи филогеније, сродност и 

сличност). 

Организми са једром. Организми без једра. 

Положај основних група једноћелијских и 

вишећелијских организама на ,,дрвету 

живота“ 

ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 

(4о+1у+2в+1с=8) 

Обољења која изазивају, односно преносе 

бактерије и животиње. Бактерије и 

антибиотици. Путеви преношења заразних 

болести. Повреде и прва помоћ(повреде 

коже, убоди инсеката и других 

бескичмењака, тровање хране, сунчаница, 

топлотни удар. Превенција и понашање у 

скалду са климатским параметрима. 

Последице болести зависности – 

алкохолизам. 
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нарушавања животне 

средине са последицама 

по животну средину и 

људско здравље и 

делује личним 

примером у циљу 

заштите животне 

средине; 

-користи ИКТ и другу 

опрему у истраживању, 

обради података и 

приказу резултата; 

- табеларно, графички 

представи прикупљене 

податке и изведе 

одговарајуће закључке; 

-разматра у групи, шта и 

како је учио/ла и где та 

знања може да примени. 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Избор и систематизација програмских садржаја наставног предмета биологија односе се на научну 

дисциплину - зоологија и резултат су захтева времена и најновијих достигнућа у науци. 

Овако конципиран програм пружа ученицима основна знања, а ради лакшег разумевања и усвајања 

градива, наставник не треба да инсистира на детаљној грађи, већ да стави акценат на животни 

простор, начин живота, разноврсност и значај појединих група у оквиру царства животиња. 

Приликом израде планова рада (глобалног и оперативног) треба предвидети 50% часова за обраду 

новог градива и 50% за друге типове часова. 

Концепција програма пружа широке могућности за примену различитих наставних метода, као и 

употребу информационо-комуникационих технологија. Вербално-текстуалне методе треба да буду 

мање заступљене, а предност треба дати демонстративно-илустративним методама, методама 

практичног рада и активностима ван учионице. Избор наставних метода зависи од циља и задатака 

наставног часа и опремљености кабинета. Избор облика рада препуштен је наставнику. За часове 

вежби треба користити групни облик рада, али ако то вежба захтева и постоје услови, може се 

применити рад у паровима или индивидуални облик рада.  

Вежбе треба реализовати уз максимално коришћење природног материјала, препарата и 

лабораторијског прибора.  

Наставник за припрему рада на часу треба да користи одобрени уџбеник и најновију стручну 

литературу. 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА 

Процес праћења и вредновања ученика треба започети иницијалном проценом нивоа постигнућа 

ученика. 
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Инструменти за проверавање остварености прописаних исхода ( разговор, посматрање, 15 мин. 

Провера знања, тематске провере знања , тест – годишња 

провера знања) 

Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању исхода 

предмета , као и напредак и других ученика ( различите 

анкете, скале процене,, табеле и сл.) 

Примена инструмената прикупљања података и њихово поређење са прописаним исходима. 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

ГЕОГРАФИЈА 

ЦИЉ 
 

Циљ наставе и учења предмета: је да ученик појмовно и 

структурно овлада природногеографским, демографским, 

насеобинским, политичкогеографским, економскогеографским, 

интеграционим и глобалним појавама и процесима уз неговање 

вредности мултикултуралности и патриотизма. 

РАЗРЕД 
 

Шести 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

72 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
- Успоставља везе 

између физичкогео-

графских и 

друштвеногеографских 

објеката, појава и 

процеса; 

 

ДРУШТВО И 

ГЕОГРАФИЈА 

 

Друштвена географија, предмет 

проучавања и подела 

- одређује 

математичкогеографски 

положај на Земљи; - 

анализира, чита и тумачи 

општегеографске и 

тематске карте; - 

оријентише се у 

простору користећи 

компас, географску 

карту и сателитске 

навигационе системе; 

ГЕОГРАФСКА КАРТА 

 

 

Географска/картографска мрежа  

Географска ширина и географска 

дужина, часовне зоне 

 Појам карте и њен развој кроз историју  

Елементи карте (математички, 

географски и допунски) Картографски 

знаци и методе за представљање рељефа 

на карти  

Подела карата према садржају и 

величини размера Оријентација у 

простору и оријентација карте, мерење 

на карти, сателитски навигациони 

систем 

- доводи у везу 

размештај светског 

становништва са 

природним 

карактеристикама 

 

СТАНОВНИШТВО 

 

Основни појмови о становништву: 

демографски развитак и извори 

података о становништву 

 Број и распоред становништва на 

Земљи Природно кретање становништва  
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простора; - анализира 

компоненте 

популационе динамике и 

њихов утицај на 

формирање укупних 

демографских 

потенцијала на 

примерима Србије, 

Европе и света; - 

анализира различита 

обележја светског 

становништва и развија 

свест о солидарности 

између припадника 

различитих социјалних, 

етничких и културних 

група; 

Миграције становништва Структуре 

становништва: биолошке и 

друштвеноекономске Савремени 

демографски процеси у Србији, Европи 

и свету 

- анализира географски 

положај насеља; - 

објашњава континуиране 

процесе у развоју насеља 

и даје примере у Србији, 

Европи и свету; - доводи 

у везу типове насеља и 

урбане и руралне 

процесе са структурама 

становништва, 

миграцијама, 

економским и глобалним 

појавама и процесима; 

 

НАСЕЉА 

 

Појам и настанак првих насеља 

 Положај и географски размештај 

насеља  

Величина и функције насеља Типови 

насеља  

Урбанизација Град – унутрашња 

структура и односи са околним 

простором  

Село и рурални процеси 

- уз помоћ географске 

карте анализира утицај 

природних и 

друштвених фактора на 

развој и размештај 

привредних делатности; 

- доводи у везу 

размештај привредних 

објеката и квалитет 

животне средине; - 

вреднује алтернативе за 

одрживи развој у својој 

локалној средини, 

Србији, Европи и свету; 

 

ПРИВРЕДА 

 

Привреда, привредне делатности и 

сектори привреде  

Пољопривреда и географски простор  

Индустрија и географски простор  

Саобраћај, туризам и географски 

простор Ванпривредне делатности 

Развијени и неразвијени региони и 

државе и савремени геоекономски 

односи у свету  

Концепт одрживог развоја 

-објасни политичко-

географску структуру 

државе; - представи 

процесе који су довели 

до формирања савремене 

политичкогеографске 

карте света; 

 

ДРЖАВА И 

ИНТЕГРАЦИОНИ 

ПРОЦЕСИ 

 

Појам и настанак првих држава 

 Географски положај државе Величина и 

компактност територије државe  

Појам и функција државних граница  

Главни град  

Облик владавине Политичкогеографска 

карта Европе после Другог светског 
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рата  

Политичкогеографска карта света после 

Другог светског рата 

- објасни како се 

издвајају географске 

регије; - илуструје уз 

помоћ карте најважније 

географске објекте, 

појаве и процесе на 

простору Европе. 

 

ГЕОГРАФИЈА 

ЕВРОПЕ 

 

Географске регије и регионална 

географија Положај и границе Европе 

Природне карактеристике Европе  

Становништво Европе 

 Насеља Европе.  

Привреда Европе  

Географске регије Европе 

Кључни појмови садржаја: карта, географска ширина и дужина, компас, насеље,  

село град, привреда, индустрија, држава, облик владавине, регије Европе 

 

Област/Тема НАЧИН И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 

ПРОГРАМА (по областима) 

Друштво и географија Упознати ученике са општим предметом проучавања 

друштвене географије. -Упознати ученике са 

друштвено-географским дисциплинама и њиховим 

предметима проучавања, као и са њиховим везама са 

другим географским дисциплинама и другим 

наукама. -Помоћи ученицима да повежу постојећа 

знања у друштву са географијом као науком. 

Географска карта -Оспособити ученике да усвоје и разумеју појам 

географска карта, меридијан, паралела, екватор и 

гринич (при обради користити глобус, карту света) -

Оспособити ученике да самостално одређују 

географску ширину и дужину карти и глобусу 

(указати на корелацију са математиком). -

Оспособити ученике да тумаче различите 

картографске знаке, да читају и анализирају 

општегеографске итематске карте, објаснити начине 

представљања рељефа на картама. -Оспособити 

ученике за орјентацију у простору повезивањем већ 

постојећих знања о начинима орјентације помоћу 

Сунца,маховине...а такође оспособити ученике за 

орјентацију помоћу компаса и ГПС уређаја. 

Становништво -Упознати ученике са одликама и факторима 

демографског развитка, распоредом становништва на 

Земљи као и његовим структурним обележијима 

(нагласак да буде на обради основних појмова о 

становништву, значају његовог проучавања, као и 

основним изворима података) -Код ученика 

развијати свест о значају улоге човека у простору у 

коме живи -Указати на значај миграционих кретања 

за савремени демографски развитак -Указати на 

различите социјалне, етничке и културне групе као 

важан корак у подстицању толеранције и 

солидарности. -Приликом обраде садржаја користити 
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географске крте, различите тематске карте, 

дијаграме, графиконе 

Насеља -Упознати ученике са основним појавама и 

процесима у развоју насеља у Србији, Европи и свету 

(нагласити корелацију са историјом). -Помоћи 

ученицима да се упознају са основним 

кавантитативним показатељима (нпр:популациона 

величина градова) -Објаснити најосновнију поделу 

насеља и указати на функције насеља. -Акценат 

ставити на процесе у развоју насеља (урбанизација, 

депопулација, деаграризација) 

Привреда -Упознати ученике са основним појмовима о 

привреди, факторима развоја привреде и појединих 

делатности као и утицајем привреде на географски 

простор. -Оспособити ученике да анализирају утицај 

природних и друштвених фактора на развој и 

размештај привредних делатности. -Указати на то 

како развој утиче на квалитет животне средине, шта 

је одрживи развој и због чега је значајан 

Држава и интеграциони процеси -Упознати ученике са политичкогеографским 

карактеристикама државе, дефинисати појам државе, 

њене елементе и указати на време и место настанка 

првих држава у свету. -Ставити акценат на мотиве 

(интересе) интеграционих процеса. -Указати на 

значајне међународне организације (ЕУ,УН,НАТО 

пакт...) 

Географија Европе -Указати ученицима на могућност примене знања из 

опште (физичке и друштвене) географије у 

регионалној географији. -Упознати ученике са 

основним појмовима о континенту (географски 

положај, границе и величина, природне и друштвене 

одлике,регије) 

 

 

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА  

Пројектна настава ће бити реализована кроз све наставне теме. Она треба да помогне ученицима да 

правилно географски посматрају и уочавају природне и друштвене објекте,појаве и процесе у државама 

Европе, чиме ће се подстаћи радозналост деце и самостално истраживање.Она ће помоћи ученицима да 

користе статистички материјал који је систематизован у табелама, карте, као и различите изворе знања. 

Пројектна настава је у циљу достизањa исхода који се односе на функционално знање ученика.  

АКТИВНОСТИ У НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ  

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

знањима која поседују, демонстрира, користи ИКТ – презентације, приказе, снимке, прилоге, 

демонстрирање; подстиче ученика на активно учешће, повезује садржаје са свакодневним животом, 

вреднује рад ученика; Ученици активно учествују у реализацији часа, записују, анализирају, дискутују, 

показују, примењују, закључују, учествују у тимском и групном раду, процењују наставу, рад других 

ученика и сопствени рад 

 ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 Оцењивање је саставни део процеса наставе и учења којим се обезбеђује стално праћење и 

процењивање резултата постигнућа ученика, а у складу са Правилником о оцењивању ученика у 
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основном образовању и васпитању. Праћење и вредновање ученика започиње иницијалном 

проценом нивоа знања на коме се ученик налази. Свака активност на часу служи за континуирану 

процену напредовања ученика. Неопходно је ученике стално оспособљавати за процену сопственог 

напретка у остваривању исхода предмета. Како ниједан од познатих начина вредновања није 

савршен, потребно је комбиновати различите начине оцењивања. Приликом сваког вредновања 

постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и 

побољша свој резултат и учење. Ако наставник са ученицима договори показатеље на основу којих 

сви могу да прате напредак у учењу, ученици се уче да размишљају о квалитету свог рада и о томе 

шта треба да предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање на тај начин постаје мотивациони 

фактор за ученике. На основу резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба 

планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења. На почетку школске године наставници 

географије треба направити план временске динамике и садржаја оцењивања знања и умења 

(процењивања постигнућа) ученика водећи рачуна о адекватној заступљености сумативног и 

формативног оцењивања. Будући да се у новим програмима наставе и учења инсистира на 

функционалним знањима, развоју међупредметних компетенција и пројектној настави, важно је да 

наставници на почетку школске године добро осмисле и са ученицима договоре како ће се обављати 

формативно оцењивање. У том смислу препоручује се наставницима да на нивоу стручних већа 

договоре критеријуме и елементе формативног оцењивања (активност на часу, допринос групном 

раду, израда домаћих задатака, кратки тестови, познавање географске карте...). Рад сваког 

наставника састоји се од планирања, остваривања и праћења и вредновања. Важно је да наставник 

континуирано спроводи евалуацију и самоевалуацију процеса наставе и учења. 

 

ПЛАН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА И СТАНДАРДА  

 

На почетку наставне године врши се иницијално тестирање. Оно се не оцењује Предвиђен је и 

полугодишњи (децембар или јануар) и завршни тест (крај школске године) којима се проверава 

оствареност исхода и стандарда. 

 МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:  

Опште предметне компетенције Компетенција за учење:  Има позитиван и одговоран однос према 

учењу. 

  Мотивисан је и оспособљен да самостално планира, организује, спроводи и вреднује учење; 

разликује битно од небитног, изражава и образлаже идеје.  Користи различите изворе информација 

и има критички однос према њима.  Примењује одговарајуће начине учења у складу са циљевима, 

садржајем, интересовањима, условима и временом.  Способан је да самостално и у сарадњи са 

другима истражује, открива и повезује нова знања; користи могућности ваншколског учења; негује 

и развија лична интересовања. Одговорно учешће у демократском друштву:  Има позитиван став 

према поштовању људских права и слобода.  Зна дечја и основна људска права и одговорности, 

уме да препозна њихово кршење и способан је да их аргументовано брани.  Понаша се одговорно, 

хумано и толерантно у друштву.  Примењује процедуре демократског друштва у одлучивању и 

избору; поштује одлуке већине и уважава мишљења мањине.  Негује своју националну културну 

баштину и активно учествује у интеркултуралном дијалогу.  Промовише позитивне вредности 

друштва у различитим активностима (нпр. хуманитарне, еколошке, културно-уметничке акције; 

борба против насиља и дискриминације по било ком основу (нпр. верском, националном, родном, 

узрасном, етничком...); акције против болести зависности, злостављања животиња итд.). Естетичка 

компетенција:  Показује позитиван однос према сопственој и култури других заједница, упознаје и 

разуме њихове вредности, повезује културну и природну баштину са историјским и географским 

контекстом и доприноси очувању природних и културних добара.  Препознаје и развија сопствене 

стваралачке способности и креативност у свим уметничким и неуметничким пољима свог 

деловања.  Употребљава основне појмове, схеме и правила који припадају теоријама уметничких 

грана које постоје у основном образовању. Комуникација:  Познаје различитe обликe 
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комуникације и њихове одлике (усмену и писану, невербалну, телефоном, преко интернета итд.).  

Уме јасно да се изрази усмено и писано, у складу са потребама и карактеристикама ситуације, 

поштујући ограничења у погледу дужине и намене.  Уважава саговорника реагујући на оно што 

говори, а не на његову личност.  Изражава своје ставове, мишљења, осећања, на позитиван, 

конструктиван и аргументован начин.  Користи на одговарајући и креативан начин језик и стил 

који је специфичан за различите дисциплине; кроз комуникацију негује културу изражавања и 

чува језички идентитет.  Уме да саслуша излагање саговорника до краја и без упадица. Одговоран 

однос према околини:  Сагледава које активности (обрасци понашања), на личном нивоу, нивоу 

заједнице и глобалном нивоу, могу унапредити стање и квалитет животне средине и природе.  

Активно се укључује у друштвене акције у школи и заједници које су усмерене ка заштити, обнови и 

унапређењу животне средине и ка одрживом развоју. Одговоран однос према здрављу:  Бира стил 

живота и навике имајући на уму добре стране и ризике тог избора. Разуме да је стил живота ствар 

личног избора и преузима одговорност за свој избор. Предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву:  Препознаје сопствене предности и своје могућности у односу на будуће 

образовање и професионалну оријентацију;  Спреман је да учествује у самосталним и тимским 

пројектима; способан је да развије идеју, представи је, образложи и преговара у тиму о њеној 

реализацији; учествује у активностима са другима у оквиру своје тимске улоге;  Мотивисан је и зна 

да истакне своје добре особине које су важне за обављање школских и радних задатака и користи 

ЦВ и мотивационо писмо да опише своје компетенције, жеље и очекивања.  Зна да постави реалне 

циљеве и на основу датих могућности уме да планира и проналази начине њиховог остваривања. 

Рад с подацима и информацијама:  Зна да је за разумевање појава и догађаја и доношење 

компетентних одлука потребно имати релевантне и поуздане податке и разликује податак/ 

информацију од њиховог тумачења.  Користи податке из различитих извора, начине добијања 

података и на основу тога процењује њихову поузданост и препознаје могуће грешке уз помоћ 

наставника.  Користи информације у различитим симболичким модалитетима (табеларни, графички, 

текстуални приказ), чита, тумачи и примењује их, повезујући их са претходним знањем из 

различитих области. Решавање проблема:  Препознаје проблем, рашчлањује проблемску ситуацију 

на делове и уочава везе и односе између њих у светлу претходно стечених знања у оквиру 

различитих предмета и ваншколског искуства.  Планира стратегију решавања проблема 

(претпоставља решења, планира редослед активности, избор извора информација, 

средстава/опреме коју ће користити, са ким ће сарађивати, са ким ће се консултовати).  Решава 

проблем према планираној стратегији примењујући знања и вештине стечене учењем различитих 

предмета и ваншколским искуством.  Самостално или консултујићи друге особе (вршњаке, 

наставнике, родитеље) преиспитује начин решавања проблема, алтернативне начине решавања, 

тачност и прецизност решења.  Формулише објашњења и закључке на основу резултата до којих је 

дошао/дошла у раду, презентује их и дискутује са другим особама и преиспитује их у светлу 

добијених коментара. Стечена нова сазнања и вештине повезује у јединствену целину са 

претходним.  Проверава применљивост решења у пракси и користи стечена знања и вештине у 

новим ситуацијама. Сарадња:  активно и конструктивно учествује у раду групе или пара,  

поштује правила заједничког рада и препознаје своје место и улогу у групи  или пару,  

доприноси решавању разлика у мишљењу и ставовима поштујући друге као равноправне чланове 

тима или групе,  одговорно и савесно извршава заједничке активности стављајући интересе групе 

изнад сопствених,  критички процењује свој рад и рад чланова групе, доприноси унапређивању 

рада групе и уме да представи резултате рада. Дигитална компетенција:  Уме да претражује, 

критички анализира и систематизује информације у електронском облику користећи одговарајућа 

средства ИКТ.  Уме да представи, оргaнизуje и обликује одређене информације користећи на 

ефикасан начин могућности ИКТ средства.  Приликом решавања проблема уме да одабере 

средство ИКТ и да га користи на одговарајући начин.  Eфикaснo кoристи ИКТ зa кoмуникaциjу и 
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сaрaдњу.  Препознаје предности, ризике и опасности по себе и друге и одговорно поступа при 

коришћењу ИКТ. Специфичне предметне компетенције  

ОБЛАСТ: Развијеност и примена географских способности и вештина зa решавање одређених 

ситуација 

 - Основни ниво Ученик чита географску карту, употребљава различите географске изворе и 

статистичке податке. Употребљава најједноставније мерне инструменте и описује податке које они 

приказују.  

- Средњи ниво Ученик истражује, класификује и приказује елементе географске средине на немој 

карти, моделом, дијаграмом, табелом, схемом, текстом. Познаје значај примене информационих 

технологија у свакодневним активностима. 

 - Напредни ниво Ученик планира и изводи једноставна теренска истраживања, користи и анализира 

информације о географским чињеницама датим у писаним и електронским медијима, изводи 

закључке и примењује их у новим ситуацијама. Примењује информационе технологије ради 

обављања различитих активности.  

ОБЛАСТ: Примена географских знањa и концептуалног разумевања у одређеним проблемским 

ситуацијама 

 - Основни ниво  

Ученик препознаје, разликује и именује физичко-географске, друштвено-географске и регионално-

географске чињенице и наводи њихове вредности за рационално коришћење у свакодневном 

животу. 

 - Средњи ниво  

Ученик идентификује и анализира индивидуалност, разноврсност и распрострањеност физичко-

географских и друштвено-географских чињеница, а регионално-географске чињенице, везе и 

законитости сврстава у одређене појмовне категорије и системе. 

 - Напредни ниво  

Ученик анализира и објашњава географске везе (просторне и каузалне, директне и индиректне) и 

законитости (опште и посебне) у географској средини и предлаже нова решења. Издваја и упоређује 

географске регије.  

МЕЂУПРЕДМЕТНО ПОВЕЗИВАЊЕ 

 У зависности од садржаја наставе и учења посебно ће се реализовати међупредметно повезивање са 

следећим предметима:  

Биологија  

Историја 

 Математика  

Информатика и рачунарство  

Физичко и здравствено васпитање 

 Ликовна култура 

 Верска настава  

Физика  

Међупредметно повезивање 

 биће детаљно разрађено у оперативним плановима рада, као и током тематског дана или тематске 

недеље, а обухваћено је и у пројектној настави и географској секцији. Неки од препоручених начина 

прилагођавања програма наставе и учења ученицима којима је потребна додатна образовна 

подршка: -просторно,садржајно и методичко прилагођавање наставног програма(нпр. размештај 

седења, избор градива за учење и вежбање, прилагођавање задатака, начина и врста оцењивања, 

прилагођеност домаћих задатака); -што већа индивидуализација наставе, а посебно са ученицима 

којима је потребна додатна образовна подршка и надареним ученицима; -размена искустава и 

сарадња са члановима Већа и стручним сарадницима у школи; -коришћење вршњачке подршке и 

помоћи у савладавању програмских садржаја; -и све друго што ће се применити у складу са 

конкретним случајем. 
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НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 

 

ИСТОРИЈА 

ЦИЉ 

 

Циљ учења историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, 

појаве, процесе и личности, стекне основна историјска знања и 

компетенције неопходне за разумевање савременог света, развије 

вештине критичког мишљења и одговоран однос према себи, 

сопственом и националном идентитету, културно- историјском наслеђу, 

друштву и држави у којој живи. 

РАЗРЕД 

 
6/1,2,3,4 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 

 

72 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

- лоцира одређену 

временску јединицу на 

временској ленти 

- именује периоде 

прошлости и 

историјске периоде и 

наводи граничне 

догађаје 

- разврстава историјске 

изворе према 

њиховој основној 

подели 

- повезује историјске 

изворе са 

установама у којима се 

чувају 

- користи основне 

историјске појмове 

- именује средњи век и 

нови век и 

наводи граничне 

догађаје 

- повезује историјске 

изворе са 

установама у којима се 

чувају 

- користи основне 

историјске појмове 

(стари век, средњи век, 

повеља, житије) 

- пореди историјске 

периоде 

- разврстава историјске 

изворе према 

њиховој основној 

подели и према 

1. Основи проучавања 

прошлости 

 

Основне одлике 

периода средњег 

века и новог века 

(појмови средњи век, нови 

век, прединдустријско доба, 

хронолошки и 

просторни 

оквири). 

Историјски 

извори за 

историју средњег 

века и раног 

новог века и 

њихова сазнајна 

вредност 

(писани и 

материјални) 
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историјском периоду 

образложи узроке и 

последице историјских 

догађаја на конкретним 

примерима; 

– пореди историјске 

појаве; 

– наведе најзначајније 

последице настанка и 

развоја држава у Европи 

и 

Средоземљу у раном 

средњем веку; 

– на основу датих 

примера, 

изводи закључак о 

повезаности националне 

историје са 

регионалном и 

европском (на плану 

политике, економских 

прилика, друштвених и 

културних појава); 

– сагледа значај и улогу 

истакнутих личности у 

датом историјском 

контексту; 

– приказује на 

историјској 

карти динамику 

различитих 

историјских појава и 

промена; 

– на историјској карти 

лоцира правце 

миграција и 

простор насељен 

Србима и 

њиховим суседима у 

раном 

средњем веку ; 

– идентификује разлике 

између типова државног 

уређења у периоду 

средњег 

века; 

– изводи закључак о 

значају 

српске средњовековне 

државности и издваја 

најистакнутије 

2. Европа, 

Средоземље и 

српске земље у 

раном средњем веку 

 

Велика сеоба 

народа и стварање 

нових држава у 

Европи 

(германска и 

словенска 

племена, Бугари, 

Мађари, Викинзи). 

Најзначајније 

државе раног 

средњег века 

(Франачка држава, 

Византијско 

царство, 

Арабљани). 

Религија у раном 

средњем веку 

(христијанизација 

и хришћанска 

црква, Велики 

раскол, ислам). 

Феудално друштво 

(структура, 

друштвене 

категорије, 

вазални 

односи). 

Српске земље и 

Балканско 

полуострво 

(досељавање Срба и 

Хрвата, односи са 

староседеоцима и 

суседима, 

формирање 

српских земаља, 

христијанизација, 

ширење 

писмености). 

Истакнуте 

личности: 

Јустинијан, Карло 

Велики, кнез 

Властимир, 

цар Симеон, 
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владарске 

породице; 

– пореди положај и 

начин 

живота жена и 

мушкараца, 

различитих животних 

доби, 

припадника постојећих 

друштвених слојева, у 

раном 

средњем веку ; 

– разликује основна 

обележја и 

идентификује 

најзначајније последице 

настанка и ширења 

различитих верских 

учења у 

раном средњем веку; 

– на понуђеним 

примерима, 

разликује легенде и 

митове 

од историјских 

чињеница, 

као и историјске од 

легендарних личности; 

– идентификује основне 

одлике и промене у 

начину 

производње у средњем 

веку; 

– илуструје примерима 

– образложи узроке и 

последице историјских 

догађаја на конкретним 

примерима; 

– пореди историјске 

појаве; 

– наведе најзначајније 

последице настанка и 

развоја држава у Европи 

и 

Средоземљу у позном 

средњем веку; 

– на основу датих 

примера, 

изводи закључак о 

повезаности националне 

историје са 

 

3. Европа, 

Средоземље и 

српске земље у 

позном средњем 

веку 

 

Државно уређење 

(типови 

европских 

монархија; 

република). 

Сусрети и 

прожимања 

цивилизација и 

народа 

(хришћанство, 

ислам, јудаизам, 

Крсташки ратови, 

најзначајнији 

путописци и 

њихова путовања – 

Марко Поло, Ибн 

Батута и др). 
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регионалном и 

европском (на плану 

политике, економских 

прилика, друштвених и 

културних појава); 

– сагледа значај и улогу 

истакнутих личности у 

датом историјском 

контексту; 

– приказује на 

историјској 

карти динамику 

различитих 

историјских појава и 

промена; 

– на историјској карти 

лоцира правце 

миграција и 

простор насељен 

Србима и 

њиховим суседима у 

позном 

средњем веку; 

– идентификује разлике 

између типова државног 

уређења у периоду 

средњег 

века; 

– изводи закључак о 

значају 

српске средњовековне 

државности и издваја 

најистакнутије 

владарске 

породице; 

– пореди положај и 

начин 

живота жена и 

мушкараца, 

различитих животних 

доби, 

припадника постојећих 

друштвених слојева, у 

средњем веку; 

– разликује основна 

обележја и 

идентификује 

најзначајније последице 

настанка и ширења 

различитих верских 

учења у 

Српске земље и 

суседи (краљевина 

и царство, 

деспотовина, 

аутоке- 

фална црква, 

односи са 

Византијом, 

Угарском, 

Бугарском, 

Венецијом, 

османска освајања 

у југоисточној 

Европи). 

Свакодневни 

живот у Европи и 

српским земљама 

(двор и дворски 

живот, живот на 

селу и граду – 

занимања, родни 

односи, 

правоверје и 

јереси, куга). 

Опште одлике 

средњовековне 

културе (верски 

карактер 

културе, витешка 

култура, 

културне 

области 
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средњем и раном новом 

веку; 

– на понуђеним 

примерима, 

разликује легенде и 

митове 

од историјских 

чињеница, 

као и историјске од 

легендарних личности; 

– образлаже најважније 

последице научно- 

техничких открића у 

периоду средњег и 

раног новог века 

– образложи узроке и 

последице историјских 

догађаја на конкретним 

примерима; 

– пореди историјске 

појаве; 

– на основу датих 

примера, 

изводи закључак о 

повезаности националне 

историје са 

регионалном и 

европском (на плану 

политике, економских 

прилика, друштвених и 

културних појава); 

– сагледа значај и улогу 

истакнутих личности у 

датом историјском 

контексту; 

– приказује на 

историјској 

карти динамику 

различитих 

историјских појава и 

промена; 

– на историјској карти 

лоцира правце 

миграција и 

простор насељен 

Србима и 

њиховим суседима у 

раном 

новом веку; 

– идентификује разлике 

између типова државног 

 

4.Европа, свет и 

српске земље у 

раном новом веку 

(Прединдустријско 

доба) 

 

Прединдустријско 

доба (хронолошки 

оквири, научна и 

техничка открића, 

штампа, промене у 

начину 

производње, 

банкарство, 

успон градова – 

примери Фиренце, 

Венеције, 

Антверпена...). 

Велика 

географска 

открића и 

колонизација 

(истакнути 

морепловци и 

њихова путовања, 

сусрет са 

ваневропским 

цивилизацијама – 

Северна и Јужна 

Америка, Индија, 

Африка, Кина, 

Јапан, Аустралија; 

последице). 

Опште одлике 

културе раног 

новог века 

(основна обележја 

хуманизма 

и ренесансе; 

књижевност, 

политичка мисао, 

промене у 
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уређења у периоду 

средњег и 

раног новог века; 

– пореди положај и 

начин 

живота жена и 

мушкараца, 

различитих животних 

доби, 

припадника постојећих 

друштвених слојева, у 

средњем и раном новом 

веку; 

– разликује основна 

обележја и 

идентификује 

најзначајније последице 

настанка и ширења 

различитих верских 

учења у 

средњем и раном новом 

веку; 

– на понуђеним 

примерима, 

разликује легенде и 

митове 

од историјских 

чињеница, 

као и историјске од 

легендарних личности; 

– образлаже најважније 

последице научно- 

техничких открића у 

периоду средњег и 

раног 

новог века; 

– идентификује основне 

одлике и промене у 

начину 

производње у средњем 

и раном 

новом веку; 

– илуструје примерима 

значај прожимања 

различитих 

цивилизација 

свакодневном 

животу, обичаји и 

веровања...). 

Реформација и 

противреформациј 

а (узроци, 

протестантизам, 

католич- 

ка реакција – 

улога језуита; 

верски сукоби и 

ратови). 

Појава 

апсолутистичких монархија 

− визуелне и текстуалне 

информације повеже са 

одговарајућим 

историјским 

периодом или 

 

Систематизација 

 

Историјска карта, 

личности, догађаји... 
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цивилизацијом; 

− користећи дату 

информацију или 

ленту времена, смести 

историјску 

појаву, догађај и 

личност у 

одговарајући 

миленијум, век и 

деценију; 

− лоцира одређену 

временску 

одредницу на 

временској ленти; 

− лоцира на историјској 

карти 

најважније појмове 

средњег века и 

прединдустријског 

доба; 

− у излагању историјске 

нарације 

користи основне научне 

појмове; 

 

Неки од препоручених начина прилагођавања програма наставе и учења ученицима којима је 

потребна додатна образовна подршка: 

- просторно, садржајно и методичко прилагођавање наставног програма (нпр. размештај седења, 

избор градива за учење и вежбање, прилагођавање задатака, начина и врста оцењивања, домаћих...) 

- што већа индивидуализација наставе, а посебно са ученицима којима је потребна додатна образовна 

подршка и надареним ученицима 

- размена искустава и сарадња са члановима Већа и стручним сарадницима у школи... 

- коришћење вршњачке подршке и помоћи у савладавању програмских садржаја 

- и све друго што ће се применити у складу са конкретним случајем. 

 

Напомена: Све евентуалне корекције програма наставе и учења историје биће праћене и 

евидентиране кроз месечне планове и дневне припреме или на неки други одговарајући начин у 

складу са природом корекције. Програм је израђен према одредбамa чланова 60. и 61. ЗОСОВ-а 

(88/2017) и чланова 26/а и 28. Закона о основном образовању у васпитању (Просветни гласник бр. 9. 

од 30. октобра 2017, стране 85-88. ) 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 

 ЛИКΟΒΗΑ КУЛΤУΡΑ 

ЦИЉ 

 

Циљ учења Ликοвне културе ϳе да се ученик, развиϳаϳући 
стваралачкο мишљење и естетичке критериϳуме, крοз практични 
рад οспοсοбљава за кοмуникациϳу и да изграђуϳе пοзитиван οднοс 
према култури и уметничкοм наслеђу свοг и других нарοда. 
 

РАЗРЕД 

 

Шести 

ГОДИШЊИ ФОНД   
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ЧАСОВА 

 

36 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– кοристи οдабране инфοрмациϳе 
каο пοдстицаϳ за стваралачки 
рад; 
– прави разнοврсне текстуре на 

пοдлοгама, οблицима или у 

апликатив- 

нοм прοграму; 

– кοристи изражаϳна свοϳства 

бοϳа у ликοвнοм раду и 

свакοдневнοм 

живοту; 

– οбликуϳе, самοсталнο, или у 

сарадњи са другима, упοтребне 

предме- 

те οд материϳала за рециклажу; 

– изрази свοϳе замисли и 

пοзитивне пοруке οдабранοм 

ликοвнοм 

техникοм; 

– οпише свοϳ рад, естетски 

дοживљаϳ прοстοра, дизаϳна и 

уметничких 

дела; 

– идентификуϳе теме у 

οдабраним уметничким делима 

и циљеве ϳеднο- 

ставних визуелних пοрука; 

– пοвезуϳе карактеристичан 

експοнат и οдгοвараϳући музеϳ; 

– разматра са другима шта и 

какο ϳе учиο и где та знања мοже 

приме- 

нити.. 

 

 

БΟЈΑ 

 
Пигментне бοϳе (хрοматске и ахрοматске бοϳе; 

οснοвне и изведене 

бοϳе). 

Деϳствο бοϳа (утисак кοϳи бοϳа οставља на 

пοсматрача; тοпле и хладне 

бοϳе; кοмплементарне бοϳе). 

Светлοст и бοϳа (светлοст каο услοв за οпажање 

бοϳе, разлике у οпа- 

жању бοϳа; валер; градациϳа и кοнтраст). 

Примена бοϳа (технике и средства: акварел, 

темпера, мοзаик, витраж, 

апликативни прοграми...; изражаϳна свοϳства 

бοϳа у керамици, скулп- 

тури, графици, таписериϳи, дизаϳну οдеће и 

οбуће, индустриϳскοм 

дизаϳну...; примена у свакοдневнοм живοту 

ученика). 

Уметничкο наслеђе (музеϳи и експοнати 

КΟΜУΗИКΑЦИЈΑ 

 

 
 
Кοмуникативна улοга уметнοсти (теме, мοтиви 

и пοруке у визуелним 

уметнοстима; улοга уметнοсти у свакοдневнοм 

живοту). 

Уметничкο наслеђе (уметнοст некад и сад). 
 
 

ТЕКСТУРЕ 

Τекстура (врсте текстура – тактилна и визуелна; 

текстуре у прирοди и 

уметничким делима, материϳали и текстура, 

οблик и текстура, линиϳа 

и текстура, ритам и текстура). 

Уметничкο наслеђе (грађевине, скулптуре и 

паркοви). 

УΟБΡΑЗИЉΑ 

 

Стваралачка уοбразиља (стварнοст и машта, 

значаϳ маште; разнοврсне 

инфοрмациϳе каο пοдстицаϳ за стварање – снοви, 

баϳке, митοви, 

легенде...). 

Уметничкο наслеђе (неοбична уметничка 

οстварења 

 

ПΡΟСΤΟΡ 

Αмбиϳент (елементи кοϳи чине амбиϳент – дизаϳн 

ентериϳера, атмοсфе- 

ра, кοрисници; утицаϳ амбиϳента на 

распοлοжење, активнοст и учење; 

οбликοвање шкοлскοг прοстοра; пοставка 

излοжбе). 

Кључни пοϳмοви садржаϳа: прοстοр, бοϳа, текстура.
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УПУΤСΤΒΟ ЗΑ ДИДΑКΤИЧКΟ-ΜΕΤΟДИЧКΟ 

 

ΟСΤΒΑΡИΒΑЊΕ ПΡΟГΡΑΜΑ 

 

Кључни пοϳмοви су међусοбнο чврстο пοвезани и чине кοн-струкциϳу, οснοву за развиϳање 

прοграма. Централни пοϳам ϳе прο-стοр, ϳер се све штο видимο и дοживљавамο налази у 

прοстοру. Из οвοг пοϳма су изведени οстали кључни пοϳмοви. У првοм разреду их има три: 

прοстοр – οблик, линиϳа; у другοм разреду четири: прοстοр – οблик, линиϳа, бοϳа; у трећем пет: 

прοстοр – οблик, ли-ниϳа, бοϳа, текстура и οд четвртοг шест: прοстοр – οблик, линиϳа, бοϳа, 

текстура, светлина. 

 

Пοнављање истих кључних пοϳмοва из разреда у разред не пοдразумева пοнављање истих 

садржаϳа и активнοсти. У свакοм разреду кључни пοϳмοви се разматраϳу из другοг угла и 

надοгра-ђуϳу нοвим пοϳмοвима и пοдпοϳмοвима. У прοграму су назначени кључни пοϳмοви кοϳи 

се нарοчитο надοграђуϳу у датοм разреду (ис-пοд табеле). 

 

Централни пοϳам, прοстοр, указуϳе на тο да прοграм ниϳе усмерен на ускοстручне садржаϳе, већ 

на свет у кοме ученик живи и οдраста и кοϳи треба свеснο да οпажа, дοживљава и истражуϳе из 

различитих углοва. Сви садржаϳи везани за визуелну уметнοст (укључуϳући и уметничка 

οстварења из ближе и даље прοшлοсти) блискοϳ су вези са савременим светοм и ученици треба 

пοстепе-нο, дο краϳа шкοлοвања, да истражуϳу и οткриваϳу те везе. 

 

I. ПЛΑΗИΡΑЊΕ ΗΑСΤΑΒΕ И УЧΕЊΑ 

 

првοϳ кοлοни табеле дати су исхοди кοϳи се дοстижу дο кра-ϳа шкοлске гοдине. Исхοди вοде ка 

пοстепенοм развиϳању кοмпе-тенциϳа. Дοстижни су за свакοг ученика, у мањοϳ или већοϳ мери. 

Ηаставник у тοку гοдине прати, прοцењуϳе и пοдстиче развиϳање индивидуалних пοтенциϳала 

свакοг ученика. Да би се οмοгућили услοви за напредοвање ученика, у настави треба да 

дοминираϳу за-даци (ликοвни, прοϳектни, истраживачки), кοϳи циљаϳу више исхο-да и 

међупредметних кοмпетенциϳа. 

другοϳ кοлοни табеле предлοжени су називи целина, а у трећοϳ пοϳмοви, пοдпοϳмοви и теме за 

разгοвοр и истраживање. Ηοви мοдел наставе и учења ниϳе усмерен на садржаϳе, па струк-тура 

прοграма ниϳе прοписана. Ηаставник има слοбοду да οсмисли називе, брοϳ и редοслед 

наставних тема и наставних ϳединица, а у складу са дидактичким принципима и услοвима у 

шкοли. 

  

 

OСΤΒΑΡИΒΑЊΕ ΗΑСΤΑΒΕ И УЧΕЊΑ 

 

Бοϳа 

οвοϳ целини предлοжени су пοϳмοви, пοдпοϳмοви и теме за разгοвοр, а кοϳе су везане за 

изражаϳне мοгућнοсти материϳала и тех-ника кοϳе ученик кοристи. Ηаставник нуди самο 

οснοвне инфοрмациϳе и кοрисне савете. Ученици треба да знаϳу да пοнекад не мοгу да дοби-ϳу 

жељени тοн затο штο сликарске бοϳе кοϳе се прοизвοде каο шкοлски прибοр садрже мање 

пигмента. Αкο ученици не мοгу да набаве квали-тетан шкοлски прибοр, решење мοже да буде 

дοдавање течних тοнера за фасадне бοϳе, кοϳи се набављаϳу у фарбари. Τοнери и пакοвање беле 

екοлοшке бοϳе за зидοве дοвοљни су за οдељење. Цртеже и слике кοϳе сматраϳу неуспелим мοгу 

да искοристе за кοлаж. У шестοм разреду раде и ϳеднοставне прοϳекте. Ηаставник мοже да 

пοнуди две или више техника, а да ученици гласаϳу кοϳу ће учити или да се пοделе на групе 

према οдабранοϳ техници. Скице се раде и бираϳу у шкοли, а прοϳек-ти мοгу да се дοврше кοд 

куће. Укοликο ученици желе да раде чвο-рοвану таписериϳу не мοраϳу да кοристе вуну, мοгу да 

исеку траке οд пластичних кеса. Βитраж мοгу да праве οд папира и фοлиϳа у бοϳи, а мοгу и да 

сликаϳу на пластичним флашама. Ηаϳϳеднοставниϳе ϳе да кοд куће, уз пοмοћ οдраслих, οдесеку 

днο и деο флаше такο да дοбиϳу пο-суду за οлοвке. Пластика се лакο οсликава акварел бοϳама. 

Αкο желе да имитираϳу витраж мοгу да кοристе и црни перманентни маркер. За мοзаик мοгу да 

кοристе пластичне чепοве... 

 

Ηаставник мοже да пοдстакне ученике на размишљање и ис-траживање питањима и οдабраним 

инфοрмациϳама. Ηа пример, причοм ο тοме шта значе бοϳе у неким културама, да ли живοтиње 
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умеϳу да сликаϳу, да ли пοстοϳи веза између тοнοва у музици и тο-нοва у визуелнοϳ уметнοсти, 

кοϳе две бοϳе би упοтребили да изразе οдређену емοциϳу, какο су бοϳе дοбиле свοϳе називе... 

Ηиϳе пοжељнο οптерећивати ученике прοширеним инфοрма-циϳама (ο валерским кључевима, 

адитивнοм мешању бοϳа...); бοље ϳе да се ο тοме разгοвара у следећим разредима, када буду 

имали више предзнања и када буду више кοристили савремену технοлο-гиϳу. Ученици треба да 

дοбиϳу самο елементарне инфοрмациϳе ο утицаϳу светлοсти на οпажање бοϳа. Βажниϳе ϳе да 

знаϳу да ϳе нοр-малнο да пοстοϳе разлике у οпажању тοнοва – пοстοϳе незнатне ра-злике у грађи 

οка, на οпажање утичу и οкοлне бοϳе, на различитим мοнитοрима иста слика има другачиϳе 

тοнοве (οсталο ће учити ка-сниϳе). Αкο желе да οдштампаϳу на маϳици слику кοϳу су урадили у 

апликативнοм прοграму пοтребнο ϳе да слику из RGB система (цр-вена, зелена, плава) пребаце 

у CMYK систем (циϳан, магента, жута и кључ, οднοснο катран/црна), кοϳи се кοристи у штампи 

(οстале инфοрмациϳе мοгу да дοбиϳу οд наставника Инфοрматике). 

οквиру целине, предлοжена ϳе и дοдатна тема за разгοвοр, „Μузеϳи и експοнати”, везана за 

музеϳе и карактеристичне експο-нате кοϳи се у њима чуваϳу. Пοжељнο ϳе да се ученици првο 

упοзна-ϳу са музеϳима у Србиϳи, а ученици кοϳи наставу слушаϳу на матер-њем ϳезику треба да 

дοбиϳу οснοвне инфοрмациϳе ο наϳзначаϳниϳим музеϳима у матичнοϳ држави. Ρазгοвοр прате 

οдгοвараϳући визуел-ни садржаϳи, а заинтересοвани ученици мοгу да раде и истражи-вачке 

задатке. 

 

Кοмуникациϳа 

οвοϳ целини су предлοжене теме за разгοвοр ο садржаϳу уметничких дела и рекламних 

(визуелних и аудиοвизуелних) пοру-ка. Ηаставник не нуди анализу дела кοϳу ученици записуϳу 

и мемο-ришу без разумевања. Смисаο учења ϳе да ученици дοживе умет-ничкο делο, да 

размишљаϳу ο њему и слοбοднο изражаваϳу свοϳе мишљење. Ηаставник их самο пοдстиче 

питањима. Ученици треба да разгοвараϳу и ο тοме кοликο су рекламе на телевизиϳи и интер-

нету ефикасне, кοликο мοгу да их заинтересуϳу, а на кοϳи начин их οдбиϳаϳу... Ηаставник мοже 

да пοдстакне ученике да самοсталнο истражуϳу такο штο ће пοставити οдгοвараϳуће питање. Ηа 

пример: да ли има скривених пοрука у уметничким делима? У ликοвнοм раду ученици бираϳу 

материϳал и технику кοϳοм ће наϳефикасниϳе изразити неки садржаϳ (идеϳу, пοруку, став...). 

οквиру целине, предлοжена ϳе и дοдатна тема за разгοвοр, „Уметнοст некад и сад”, οднοснο 

пοређење неке теме (садржаϳа ликοвнοг дела) крοз епοхе. 

  

Τекстуре 

οвοϳ целини су груписани предлοзи везани за истражива-ње изражаϳних мοгућнοсти 

традициοналних цртачких, ваϳарских и сликарских техника. Укοликο ученици желе да цртаϳу 

или сликаϳу текстуру у апликативнοм прοграму, тο мοгу да раде каο прοϳекат. 

дοдатнοϳ теми за разгοвοр, „Грађевине, скулптуре и паркο-ви”, фοкус ниϳе на текстури, већ на 

значаϳним грађевинама, скулп-турама у пленеру и паркοвима у нашοϳ земљи. Ηаставник мοже 

да прикаже презентациϳу и да упοреди наше наслеђе са светским, на-рοчитο значаϳ за културни 

туризам и идентитет краϳа или земље. 

 

Уοбразиља 

οвοϳ целини су груписани предлοзи везани за разгοвοр ο значаϳу маште (уοбразиље, 

имагинациϳе) у уметнοсти, науци и сва-кοдневним ситуациϳама када ϳе пοтребнο прοнаћи 

решење за неки прοблем. И у шестοм разреду ученици уче ο тοме какο да прοнађу пοдстицаϳ за 

развиϳање креативних идеϳа. Ηаставник првο пοказуϳе репрезентативна οстварења светских и 

дοмаћих уметника заснο-вана на снοвима, баϳкама, митοвима и легендама. Ученици треба 

самοсталнο да οдаберу пοдатке (снοве, баϳке, митοве или легенде) кοϳи их пοдстичу на рад. 

Дοдатну тему, „Ηеοбична уметничка οстварења”, пοтребнο ϳе ве-зати за самοсталнο 

истраживање и фοрмирање дигиталне збирке „не-οбичних” савремених οстварења. Збирка 

мοже да буде индивидуална или οдељенска. Ηаставник мοже да пοдстакне ученике 

приказивањем некοликο визуелних примера (хидрοпοнична лампа дизаϳнера Μарка Βучкοвића, 

радοви Сесилиϳе Βебер из сериϳе Natural Humans, улич-не слике Џулиϳана Бивера, пοдвοдни 

музеϳ у Канкуну, хοтел οд леда у Шведскοϳ...). Ученици бираϳу врсту уметничких радοва кοϳе ће 

истражи-вати (куће за станοвање, ципеле, οдећа, накит, скулптуре, аутοмοбили...). 

 

Прοстοр 

οвοϳ целини су груписани предлοзи везани за прοϳектну наставу 

οбликοвање прοстοра у шкοли. Укοликο шкοла има мοгућнοсти, уче-ници мοгу да οбликуϳу 

башту у шкοлскοм двοришту. Идеϳе се мοгу прο-наћи на интернету акο се у претраживач унесе: 
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„bottle tower gardening”, „plastic bottles art”, „school garden projects”, „recycled garden ornaments” 

или „garden ornaments for schoolyard”. Укοликο шкοла нема таквих мοгућнοсти, мοгу да 

οбликуϳу деο учиοнице или хοла. Сврха οвих ак-тивнοсти ϳе да ученици науче какο да οд 

дοступних материϳала напра-ве нештο штο ће им кοристити у свакοдневнοм живοту. Ηа 

пример, οд пластичних флаша се мοгу направити фοтеље, клупе, стοчићи, пοлице, жардињере, 

вазе, лампе, лустери... Упοтребни предмети кοϳе ученици праве самοсталнο или у заϳедничкοм 

раду не треба да имаϳу самο упο-требну, већ и естетичку вреднοст. Други предлοг ϳе 

симулациϳа музеϳске пοставке или излοжбе. Ученици треба да οсмисле пοставку, да сами ра-

спοређуϳу експοнате, дизаϳнираϳу пοзивнице за рοдитеље... Сврха οвих активнοсти ϳе да се 

οспοсοбљаваϳу за презентοвање радοва. 

 

III. ПΡΑЋΕЊΕ И ΒΡΕДΗΟΒΑЊΕ ΗΑСΤΑΒΕ И УЧΕЊΑ 

 

Исхοди су фοрмулисани такο да дο краϳа разреда сви ученици мοгу да их дοстигну (у мањοϳ 

или већοϳ мери) укοликο су радили разнοврсне задатке οд кοϳих сваки циља више исхοда и 

међупред-метних кοмпетенциϳа. 

Μοгући елементи за прοцењивање напредοвања и οцењивање пοстигнућа су: 

– Οднοс према раду (припремљен ϳе за час; οдгοвοрнο кοри-сти материϳал, прибοр и алатке; 

οдржава прибοр и радни прοстοр; пοтписуϳе радοве; чува радοве у мапи...); 

– Οднοс према себи (истражуϳе инфοрмациϳе; пοставља пита-ња; предлаже; истраϳан ϳе у раду, 

труди се; преузима οдгοвοрнοст; пοштуϳе себе и свοϳе радοве; учи на грешкама; спреман ϳе да 

ис-прοба свοϳе спοсοбнοсти у нοвим активнοстима...) 

– Οднοс према другима (дοвршава рад у дοгοвοренοм рοку; пοштуϳе дοгοвοрена правила 

пοнашања; спреман ϳе да пοмοгне и да сарађуϳе; уважава туђу културу, радοве, начин 

размишљања, дο-живљавања, οпажања, изражавања...) 

– Ρазумевање (разуме задатак; разуме пοϳмοве; разуме прο-цес; разуме кοнцепт; разуме 

визуелне инфοрмациϳе...; раздваϳа бит-нο οд небитнοг...) 

  

– Пοвезивање (пοвезуϳе и пοреди пοзнате и нοве инфοрмаци-ϳе, људе, места, дοгађаϳе, 

фенοмене, идеϳе, дела...) 

– Οригиналнοст (οригиналан ϳе у οднοсу на туђе радοве; οри-гиналан ϳе у οднοсу на свοϳе 

претхοдне радοве...) 

– Οрганизациϳа кοмпοзициϳе (примењуϳе οдгοвараϳуће прин-ципе кοмпοнοвања, знања ο 

перспективи, правцу, смеру...) 

– Βербалнο изражавање (учтивο кοмуницира; аргументοванο, краткο и ϳаснο οбразлаже свοϳ 

рад, идеϳу, дοживљаϳ, οпажање, емοциϳе...) 

– Упοтреба техника (бира οдгοвараϳућу технику у οднοсу на идеϳу; примењуϳе οдгοвараϳући 

прοцес; бира οдгοвараϳући матери-ϳал/пοдлοгу; истражуϳе мοгућнοсти технике и материϳала)... 

Εлементи мοгу и другачиϳе да се фοрмулишу. Бираϳу се према типу ликοвнοг задатка и 

циљевима задатка. 

Самοпрοцена радοва ϳе вербална и писана, а захтеви се увοде пοстепенο. Ηаϳефикасниϳа ϳе 

метοда 3, 2, 1. Ученик сам припрема листић на кοме уписуϳе име, презиме, датум. Затим краткο 

навοди: 3 ствари кοϳе сам научиο на часу, 2 примера кοϳа илуструϳу тο штο сам научиο, 1 ствар 

кοϳа ми ниϳе ϳасна или питање кοϳе бих пοста-виο. Када се разгοвара ο ликοвним делима, ученик 

пише: 3 речи кο-ϳима бих οписаο делο, 2 ствари кοϳе ми се наϳвише дοпадаϳу на делу, 

 1 ствар кοϳу не разумем. Када се разгοвара ο уметнику: 3 ствари збοг кοϳих ϳе уметник 

значаϳан, 2 дела кοϳа ми се наϳвише свиђаϳу, 1 питање кοϳе бих пοставиο уметнику. Листићи се 

предаϳу наставни-ку, да би имаο пοтпуниϳи увид у напредοвање ученика, а наставник их враћа 

ученику следећег часа. Листићи мοгу да се лепе у свеску (ликοвни дневник) или чуваϳу у 

блοку. Када се ученик ликοвнο из-ражава: 3 ствари ο кοϳима сам размишљаο тοкοм рада, 2 

ствари кοϳе ми се свиђаϳу на мοм раду, 1 ствар кοϳу бих прοмениο. Или: 3 речи кοϳима бих 

οписаο свοϳ рад, 2 разлοга збοг кοϳих ϳе мοϳ рад οригина-лан, 1 ствар кοϳу бих урадиο другачиϳе. 

Листићи се лепе на пοлеђи-ну рада, а садрже и назив рада. Βажнο ϳе да ученик не навοди више 

οд ϳедне неϳаснοће или грешке, ни у случаϳу када му ништа ниϳе ϳаснο или сматра да ϳе рад 

упрοпашћен. Издваϳање самο ϳедне неϳа-снοће или грешке пοстепенο οспοсοбљава ученика да 

идентифику-ϳе наϳважниϳи прοпуст и да се фοкусира на његοвο уклањање или да дοђе дο бοљих 

идеϳа. Ученике ϳе пοтребнο навикавати да листиће пοпуњаваϳу брзο. Пοнекад ϳе наϳважниϳе οнο 

чега се првοг сете. 
 

Βербална самοпрοцена пοдразумева излагање свих радοва и пοређење ликοвних решења. 



412 

 

 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

ЦИЉ 
 

Општи циљ је развијање интересовања за музичку уметност и 

упознавање музичке традиције и културе свог и других народа. 

Остали циљеви и задаци су: 

• Развијање музичких способности и жеље за музицирањем/певањем 

и учешћем на      

  школским приредбама; 

• Подстицање креативних способности ученика и смисла за колективно 

музицира-     

  ње; 

• Развијање навика слушања музике, подстицање доживљавања и 

оспособљавање за    

   разумевање музичких порука; 

• Подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима 

(извођење,    

  слушање, истраживање); 

• Развијање критичког мишљења. 

 

РАЗРЕД 
 

Шести  

ГОДИШЊИ 

ФОНД  

ЧАСОВА 
 

36 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

.Изводе у 

ритму уз 

покрет 

бројалице 

-          Певају по 

слуху песме 

различитог 

садржаја и 

расположе

ња 

 

1. Провера  

музичких 

способности 

одабраних 

ученика 
 

 

Индивидуална и колективна провера музичких 

способности ученика и подела на основу тога у 

одговарајуће групе:соло-певача,хора,солиста и 

инструменталиста  1 час. 

-Изводе у ритму 

уз покрет 

бројалице 

2. Упознавање 

ученика са 

Планом и 

програмом 

музичке секције 
 

Усвајање песме и бројалице помоћу које се ученици 

уводе у даљи рад активности и разговор са 

упозвањем у вези са областима и садржајима  1час. 
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     -Певају по 

слуху песме 

различитог 

садржаја и 

расположе

ња 

-          Певају по 

слуху уз 

покрет 

дечије 

народне 

песме и 

музичке 

игре 

-          Учествују у 

школским 

приредбама 

-          Израђују 

дечије 

ритмичке 

инструмент

е 

 

3  Извођење 

музике певањем 
 

 

а)  дечје 

песме                                                                    

       10  часова 

            б)  народне песме               

                                                      10  часова 

            ц)  уметничке 

песме                                                                   

8  часова 

Даљи и конкретнији рад на песмама из наставног 

плана и програма у складу са већ усвојеним 

смерницама о групама које су одређене уз 

свеобухватан пристун теоријском делу градива за 

чије усвајање и користе дате песме.У раду се даје 

већа слобода и могућност ученицима да боље 

провежбају извођење песама певањем уз 

одговарајућу инструменталну пратњу наставника и 

чланова група.Такође се омогућује и певање уз 

покрет везано дечије народне песме и музичке 

игре.Ученици могу израђивати и дечје ритмичке 

инструменте и користити их у раду. 

 -Ученици 

својим 

речима 

описују 

утиске 

слушаних 

дела, 

доживљај 

прегласне 

музике, 

значај 

тишине 

-          Поштују 

договорена 

правила 

понашања 

при 

слушању 

музике 

 

4. Упознавање 

музичких дела 

слушањем музике 
 

 

Слушање репрезентативних дела великих аутора и 

осталих у складу да програмом уз даљи и 

конкретнији разговор о доживљајима ученика  у 

вези са истим и њиховим карактеристикама уз 

коришћење видео садржајаа 

 и могућност  посматрања концерата и снимака 

наступа. 

6 часова 
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НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

ФИЗИКА 

ЦИЉ 
 

Циљеви и задаци школског програма образовања и 

васпитања 

• Развој интелектуалних капацитета и знања деце и 

ученика нужних за разумевање природе, друштва, себе 

и света у коме живе, у складу са њиховим развојним 

потребама, могућностима и интересовањима. 

• подстицање и развој физичких и здравствених 

способности деце и ученика 

• оспособљавање за рад, даље образовање и самостално 

учење, у складу са начелима сталног усавршавања и 

начелима доживотмог учења 

• оспособљавање за самосталмо и одговорно доношење 

одлука које се односе на сопствени развој и будући 

живот 

• развијање свести о државној и националној 

припадности ,неговање српске традиције и културе, као 

и традиције и културе националних мањина 

• омогућавање, укључивање у процесе европског и 

међународног повезивања; 

• развијање свести о значају заштите и очување природе 

и животне средине; 

• усвајање, разумевање и развој основних социјалних и 

моралних вредности демократски уређеног, хуманог и 

толерантног друштва; 

• уважавање плурализма вредности и омогућавања, 

подстицање и изградња сопственог система вредности и 

вредносних ставова који се темеље на начелима 

различитости и добробити за све; 

• развијање код деце и ученика радозналост и 

отвореност за културе традиционалних цркава и 

верских заједница, као и етичке и верске толеранције, 

јачање поверења међу децом и ученицима и спречавње 

понашања који нарушавају остваривање права на 

различитост; 

• поштовање права деце, људских и грађанских права и 

основних слобода и развијање способности за живот у 

демократски развијеном друштву; 

• развијање и неговање другарства и пријатељства, 

усвајање вредности заједничког живота и подстицање 

индивидуалне одговорности задаци: 

 

Циљеви и задаци: 

Ученик треба да: 

• кроз већи број занимљивих и атрактивних 

демонстрационих огледа, који манифестују појаве из 

различитих области физике, схвати како физика 

истражује природу и да је материјални свет погодан за 
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истраживања и постављање бројних питања 

• уме да рукује мерилима и инструментима за мерење 

одговарајућих физичких величина:метарска трака, 

лењир са милиметарском поделом, хронометар, 

мензура, вага, динамометар 

• само се упозна са појмом грешке и значајем релативне 

грешке а да зна шта је апсолутна грешка и како настаје 

грешка при очитавању скала мерних инструмената 

• користи јединице SI система за одговарајуће физичке 

величине:m, s, kg, N, m/s, Pa… 

• усвоји основне предсаве о механичком кретању и зна 

величине које карактеришу равномерно кретање и 

средњу брзину као карактеристику променљивог 

праволинијског кретања 

• на основу појава узајамног деловања тела схвати силу 

као меру узајамног деловања тела која се одређује 

интензитетом, правцем и смером 

• усвоји појам масе и тежине и прави разлику између 

њих 

• уме да одреди густину чврстих тела и густину 

течности мерењем њене масе и запремине 

• усвоји појам притиска, схвати преношење спољњег 

притиска кроз течност и гасове и разуме Паскалов закон 

 

РАЗРЕД 
 

ШЕСТИ 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

72 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
Ученик разликује природне и 

друштвене науке. Усваја појам 

материје Зна шта је супстанца, 

физичко тело Уме да наброји 

све физичке појаве које се 

јављају у природи и да их 

објасни Примењује знања из 

ове области у свакодневном 

животу, зна да се физика 

користи у медицини, техници и 

у науци. Уме да препозна врсту 

кретања према облику путање 

Уме да препозна равномерно 

кретање Уме да израчуна 

средњу брзину, пређени пут 

или протекло време ако су му 

познате друге две величине. 

 

Увод 
 

Физика као природна 

наука и методе којима 

се она служи 

(посматрање, мерење, 

оглед...). Огледи који 

илуструју различите 

физичке појаве. (2+0) 

 

Уме да препозна јединице з 

брзину Зна шта је механчко 

 

Кретање 

Кретање у 

свакодневном животу. 
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кретање и које га физичке 

величине описују Уме да користи 

префиксе и претвара бројне 

вредности физичких величина из 

једне јединице у другу, нпр. 

километре у метре Уме да 

користи и интерпретира 

табеларни и графички приказ 

зависности физичких величина 

Уме да претвара јединице 

изведених физичких величина у 

одговарајуће јединице СИ 

система 

 Релативност кретања. 

(1+0) 

Појмови и величине 

којима се описује 

кретање (путања, пут, 

време, брзина, правац и 

смер кретања). (2+1) 

Подела кретања 

према облику путање и 

брзини тела. Зависност 

пређеног пута од 

времена код 

равномерног 

праволинијског 

кретања. (3+2) 

Променљиво 

праволинијско кретање. 

Средња брзина. (1+2) 

Систематизација и 

обнављање градива. 

(0+2) 

Демонстрациони 

огледи. Кретање 

куглице по Галилејевом 

жљебу. Кретање мехура 

ваздуха (или куглице) 

кроз вертикално 

постављену дугу 

провидну цев са 

течношћу. 

 

Уме да препозна јединице з 

брзину Зна шта је механчко 

кретање и које га физичке 

величине описују Уме да користи 

префиксе и претвара бројне 

вредности физичких величина из 

једне јединице у другу, нпр. 

километре у метре Уме да 

користи и интерпретира 

табеларни и графички приказ 

 

Сила 

 

Узајамно деловање 

два тела у непосредном 

додиру и последице 

таквог деловања: 

покретање, заустављање 

и промена брзине тела, 

деформација тела 

(истезање, сабијање, 

савијање), трење при 
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зависности физичких величина 

Уме да претвара јединице 

изведених физичких величина у 

одговарајуће јединице СИ 

система 

кретању тела по 

хоризонталној подлози 

и отпор при кретању 

тела кроз воду и ваздух. 

(1+1) 

Узајамно деловање 

два тела која нису у 

непосредном додиру 

(гравитационо, 

електрично, магнетно). 

Сила као мера узајамног 

деловања два тела, 

правац и смер деловања. 

(3+2) 

Процена 

интензитета силе 

демонстрационим 

динамометром. (1+1) 

Сила Земљине теже 

(тежина тела). (1+2) 

Систематизација и 

обнављање градива. 

(0+2) 

Демонстрациони 

огледи. Истезање и 

сабијање еластичне 

опруге. Трење при 

клизању и котрљању. 

Слободно падање. 

Привлачење и одбијање 

наелектрисаних тела. 

Привлачење и одбијање 

магнета. 

 

Уме да чита мерну скалу и зна да 

одреди вредност најмањег 

подеока Уме да препозна мерила 

и инструменте за мерење дужине, 

масе, запремине, температуре и 

времена Зна да користи основне 

јединице за дужину, масу, 

 

Мерење 

 

Основне и изведене 

физичке величине и 

њихове јединице. 

Међународни систем 

мера. (1+1) 
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запремину, температуру и време. 

Уме да чита мерну скалу и зна 

да одреди вредност најмањег 

подеока Уме да препозна мерила 

и инструменте за мерење 

дужине, масе, запремине, 

температуре и времена Зна да 

користи основне јединице за 

дужину, масу, запремину, 

температуру и време. 

Уме да препозна дозвољене 

јединице мере изван СИ, нпр. 

литар или тону Уме да користи 

префиксе и претвара бројне 

вредности физичких 

 

Мерење дужине, 

запремине и времена. 

Појам средње вредности 

мерене величине и 

грешке при мерењу. 

Мерни инструменти. 

(3+3) 

Демонстрациони 

огледи. Мерење дужине 

(метарска трака, лењир), 

запремине (балон, 

мензура) и времена 

(часовник, хронометар, 

секундметар). 

Приказивање неких 

мерних инструмената 

(вага, термометри, 

електрични 

инструменти).  

Лабораторијске 

вежбе 

1. Мерење 

димензија малих тела 

лењиром са 

милиметарском 

поделом. (1) 

2. Мерење 

запремине чврстих тела 

неправилног облика 

помоћу мензуре. (1) 

3. Одређивање 

средње брзине 

променљивог кретања 

тела и сталне брзине 

равномерног кретања 

помоћу стаклене цеви са 

мехуром. (2) 

4. Мерење 

еластичне силе при 

истезању и сабијању 
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опруге. (1) 

5. Калибрисање 

еластичне опруге и 

мерење тежине тела 

динамометром. (1) 

6. Мерење силе 

трења при клизању или 

котрљању тела по 

равној подлози. (1)  

 

Уме да чита мерну скалу и зна да 

одреди вредност најмањег 

подеока Уме да препозна мерила 

и инструменте за мерење дужине, 

масе, запремине, температуре и 

времена Зна да користи основне 

јединице за дужину, масу, 

запремину, температуру и време 

Зна основна правила мерења, нпр. 

нула ваге, хоризонтални положај, 

затегнута мерна трака Зна да 

мери дужину, масу, запремину, 

температуру и време.Уме да 

препозна еластичну силу, силу 

потиска и особине инерције. 

Разуме и примењује концепт 

густине Уме да користи важније 

изведене јединице СИ. 

 

Маса и густина 

 

Инертност тела. 

Закон инерције (Први 

Њутнов закон 

механике). (1+0) 

Маса тела на основу 

појма о инертности и о 

узајамном деловању 

тела. (1+0) 

Маса и тежина као 

различити појмови. 

(1+1) 

Мерење масе тела 

вагом. (0+1) 

Густина тела. 

Одређивање густине 

чврстих тела. (1+2) 

Одређивање густине 

течности мерењем њене 

масе и запремине. (1+1) 

Систематизација и 

обнављање градива. 

(0+2) 

Демонстрациони 

огледи. Илустровање 

инертности тела. 

Судари двеју кугли (а) 

исте величине, од истог 
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материјала, (б) 

различите величине, од 

истог материјала, (в) 

исте величине, од 

различитог материјала. 

Мерење масе вагом. 

Течности различитих 

густина у истом суду - 

"течни сендвич". 

Лабораторијске 

вежбе 

1. Одређивање 

густине чврстих тела 

правилног и 

неправилног облика. (2) 

2. Одређивање густине 

течности мерењем њене 

масе и запремине. (1) 

Разуме принцип спојених судова 

Уме да препозна еластичну силу, 

силу потиска и особине инерције 

Зна основне особине 

гравитационе и еластичне силе и 

силе потиска. Разуме и примењује 

концепт густине Зна да 

хидростатички притисак зависи 

од висине стуба флуида мерења 

понављамо више пута Разуме и 

примењује основне математичке 

формулације односа и 

законитости у физици, нпр. 

директну и обрнуту 

пропорционалност. 

 

 

Притисак 
 

Притисак чврстих 

тела. (1+1) 

Притисак у мирној 

течности. 

Хидростатички 

притисак. Спојени 

судови. (2+1) 

Атмосферски 

притисак. Торичелијев 

оглед. Зависност 

атмосферског притиска 

од надморске висине. 

Барометри. (1+1) 

Преношење 

спољњег притиска кроз 

течности и гасове у 

затвореним судовима. 

Паскалов закон и 

његова примена. (1+1) 

Систематизација и 

синтеза градива. (0+2) 
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Демонстрациони 

огледи. Зависност 

притиска од величине 

додирне површине и од 

тежине тела. Стаклена 

цев са покретним дном 

за демонстрацију 

хидростатичког 

притиска. Преношење 

притиска кроз течност 

(стаклена цев с 

мембраном, Херонова 

боца, спојени судови). 

Хидраулична преса. 

Огледи који илуструју 

разлику притисака 

ваздуха (како се ваздух 

може "видети", како 

свећа може да гори под 

водом ...)  

Лабораторијска 

вежба 

1. Одређивање 

зависности 

хидростатичког 

притиска од дубине 

воде (1) 

 

 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

При изради програма узете су у обзир примедбе и сугестије наставника 

физике основних школа изречене на стручним скуповима и семинарима у оквиру 

разговора о програмима и настави физике у основним и средњим школама. Оне се 

могу сажети у следећем: 

- смањити укупну оптерећеност ученика; 

- растеретити важећи програм свих садржаја који нису примерени психофизичким 

могућностима ученика; 

- "вратити" експеримент у наставу физике; 

- методски унапредити излагање програмских садржаја; 

- извршити бољу корелацију редоследа излагања садржаја физике са математиком и 

предметима осталих природних наука. 

Нови програм је по садржају, обиму и методском презентовању прилагођен 

ученицима основне школе. 
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Методска упутства за предавања 

Како уз сваку тематску целину иду демонстрациони огледи, ученици ће 

спонтано пратити ток посматране појаве, а на наставнику је да наведе ученика да 

својим речима, на основу сопственог расуђивања, опише појаву коју посматра. 

После тога наставник, користећи прецизни језик физике, дефинише нове појмове 

(величине) и речима формулише закон појаве. Када се прође кроз све етапе у 

излагању садржаја теме (оглед, учеников опис појаве, дефинисање појмова и 

формулисање закона), прелази се, ако је могуће, на презентовање закона у 

математичкој форми. Оваквим начином излагања садржаја теме наставник помаже 

ученику да потпуније разуме физичке појаве, трајније запамти усвојено градиво и у 

други план потисне формализовање усвојеног знања. Ако се инсистира само на 

математичкој форми закона, долази се некада до бесмислених закључака. 

На пример, други Њутнов закон механике F=m*a ученик може да напише и 

у облику m=F/a. С математичке тачке гледишта то је потпуно коректно. Међутим, 

ако се ова формула искаже речима: Маса тела директно је сразмерна сили која 

делује на тело, а обрнуто сразмерна убрзању тела, тврђење је с аспекта математике 

тачно, али је с аспекта физике потпуно погрешно. 

Велики физичари, Ајнштајн на пример, наглашавали су да у макросвету који 

нас окружује свака новооткривена истина или закон прво су формулисани речима, 

па тек затим приказани у математичкој форми. Човек, наиме, своје мисли исказује 

речима, а не формулама. Мајкл Фарадеј, један од највећих експерименталних 

физичара, у свом лабораторијском дневнику није записао ни једну једину формулу, 

али је зато сва своја открића формулисао прецизним језиком физике. Ти закони 

(закон електромагнетне индукције, закони електролизе) и данас се исказују у таквој 

форми иако их је Фарадеј открио још пре 170 година.  

Методска упутства за решавање рачунских задатака 

При решавању квантитативних (рачунских) задатака из физике, у задатку 

прво треба на прави начин сагледати физичке садржаје, па тек после тога прећи на 

математичко формулисање и израчунавање. Наиме, решавање задатака одвија се 

кроз три етапе: физичка анализа задатка, математичко израчунавање и дискусија 

резултата.  

У првој етапи уочавају се физичке појаве на које се односи задатак, а затим 

се набрајају и речима исказују закони по којима се појаве одвијају. У другој етапи 

се, на основу математичке форме закона, израчунава вредност тражене величине. У 

трећој етапи тражи се физичко тумачење добијеног резултата. Ако се, на пример, 

применом Џуловог закона издвоје различите количине топлоте на паралелно 

везаним отпорницима, треба протумачити зашто се на отпорнику мањег отпора 

ослобађа већа количина топлоте. Тек ако се од ученика добије коректан одговор, 

наставник може да буде сигуран да је са својим ученицима задатак решавао на 

прави начин.  

Методска упутства за извођење лабораторијских вежби 

Лабораторијске вежбе чине саставни део редовне наставе и организују се на 

следећи начин: ученици сваког одељења деле се у две групе, тако да свака група 

има свој термин за лабораторијску вежбу. Опрема за сваку лабораторијску вежбу 

умножена је у више комплета, тако да на једној вежби (радном месту) може да ради 

два до три ученика. Вежбе се раде фронтално. 

Час експерименталних вежби састоји се из: уводног дела, мерења и записивања 

резултата мерења. 

У уводном делу часа наставник: 
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- обнавља делове градива који су обрађени на часовима предавања, а односе се на 

дату вежбу (дефиниција величине која се одређује и метод који се користи да би се 

величина одредила), 

- обраћа пажњу на чињеницу да свако мерење прати одговарајућа грешка и указује 

на њене могуће изворе, 

- упознаје ученике с мерним инструментима и обучава их да пажљиво рукују 

лабораторијским инвентаром, 

- указује ученицима на мере предострожности, којих се морају придржавати ради 

сопствене сигурности, при руковању апаратима, електричним изворима, разним 

уређајима и сл. 

Док ученици врше мерења, наставник активно прати њихов рад, дискретно их 

надгледа и, кад затреба, објашњава им и помаже. 

При уношењу резултата мерења у ђачку свеску, процену грешке треба 

вршити само за директно мерене величине (дужину, време, електричну струју, 

електрични напон и сл.), а не и за величине које се посредно одређују (електрични 

отпор одређен применом Омовог закона). Процену грешке посредно одређене 

величине наставник може да изводи у оквиру додатне наставе. 

Ако наставник добро организује рад у лабораторији, ученици ће се овом облику 

наставе највише радовати.  

Методска упутства за друге облике рада 

Један од облика рада са ученицима су домаћи задаци. Наставник планира 

домаће задатке у својој редовној припреми за час. При одабиру задатака, наставник 

тежину задатка прилагођава могућностима просечног ученика и даје само оне 

задатке које ученици могу да реше без туђе помоћи. Домаћи задаци односе се на 

градиво које је обрађено непосредно на часу (1-2 задатка) и на повезивање овог 

градива са претходним (1 задатак). 

О решењима домаћих задатака дискутује се на следећем часу како би 

ученици добили повратну информацију о успешности свог самосталног рада.  

Праћење рада ученика 

Наставник је дужан да континуирано прати рад сваког ученика кроз 

непрекидну контролу његових усвојених знања, стечених на основу свих облика 

наставе: демонстрационих огледа, предавања, решавања квантитативних и 

квалитативних задатака и лабораторијских вежби. Оцењивање ученика само на 

основу резултата које је он постигао на писменим вежбама непримерено је 

ученичком узрасту и физици као научној дисциплини. Недопустиво је да наставник 

од ученика, који се први пут среће с физиком, тражи само формално знање уместо 

да га подстиче на размишљање и логичко закључивање. Ученик се кроз усмене 

одговоре навикава да користи прецизну терминологију, развија способност да своје 

мисли јасно и течно формулише и не доживљава физику као научну дисциплину у 

којој су једино формуле важне. 

Будући да је програм, како по садржају, тако и по обиму, прилагођен 

психофизичким могућностима ученика основне школе, сталним обнављањем 

најважнијих делова из целокупног градива постиже се да стечено знање буде 

трајније и да ученик боље уочава повезаност разних области физике. Истовремено 

се обезбеђује да ученик по завршетку основне школе задржи у памћењу све 

основне појмове и законе физике, као и основну логику и методологију која се 

користи у физици при проучавању физичких појава у природи.  

Допунска настава и додатни рад 

Додатна настава из физике организује се у шестом разреду са по једним 

часом недељно. Програмски садржаји ове наставе обухватају: 
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- изабране садржаје из редовне наставе који се сада обрађују комплексније (користи 

се и дедуктивни приступ физичким појавама, раде се тежи задаци, изводе 

прецизнија мерења на сложенијим апаратима итд.), 

- нове садржаје, који се наслањају на програм редовне наставе, али се односе на 

сложеније физичке појаве или на појаве за које су ученици показали посебан 

интерес. 

Редослед тематских садржаја у додатној настави прати редослед 

одговарајућих садржаја у редовној настави. Уколико у школи тренутно не постоје 

технички услови за остваривање неких тематских садржаја из додатне наставе, 

наставник бира оне садржаје који могу да се остваре. Поред понуђених садржаја, 

могу се реализовати и теме за које ученици покажу посебно интересовање. Корисно 

је да наставник позове истакнуте стручњаке да у оквиру додатне наставе одрже 

популарна предавања. 

Допунска настава се такође организује са по једним часом недељно. Њу 

похађају ученици који у редовној настави нису били успешни. Циљ допунске 

наставе је да ученик, уз додатну помоћ наставника, стекне минимум основних 

знања из садржаја које предвиђа програм физике у основној школи. 

Слободне активности ученика, који су посебно заинтересовани за физику, 

могу се организовати кроз разне секције младих физичара. 

 

Naziv predmeta 

 

INFORMATIKA I RAČUNARSTVO 

Cilj 
 

Cilj učenja informatike i računarstva je osposobljavanje 

učenika za 

upravljanje informacijama, bezbednu komunikaciju u 

digitalnom 

okruženju, kreiranje digitalnih sadržaja i računarskih 

programa za 

rešavanje različitih problema u društvu koje se razvojem 

digitalnih 

tehnologija brzo menja. 

Razred 

 

šesti 

Godišnji fond časova 

 

36 časova 

Ishodi Oblast/tema Sadržaji 
Po završetku razreda učenik 

će biti u stanju 

 

da: 

 

- pravilno koristi IKT 

uređaje; 

- kreira, uređuje i strukturira 

digitalne 

sadržaje koji sadrže tabele u 

programu za 

rad sa tekstom i programu za 

rad sa 

 

 

DIGITALNA 

PISMENOST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitalni uređaji i 

korisnički 

 

programi. 

Upravljanje digitalnim 

dokumentima. 

Rad sa slikama. 

Rad sa tekstom. 

Rad sa multimedijalnim 

prezentacijama koje 

sadrže video i audio 

sadržaje. 
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multimedijalnim 

prezentacijama; 

- kreira i obrađuje digitalnu 

sliku; 

- samostalno snima i vrši 

osnovnu obradu 

audio i video zapisa; 

- uređuje multimedijalnu 

prezentaciju koja 

sadrži video i audio sadržaje; 

- čuva i organizuje podatke 

lokalno i u 

oblaku; 

- odgovorno i pravilno koristi 

IKT uređaje u 

mrežnom okruženju; 

- razlikuje osnovne internet 

servise; 

- primenjuje postupke i 

pravila za bezbedno 

ponašanje i predstavljanje na 

mreži; 

- pristupa Internetu, 

samostalno pretražuje, 

pronalazi i procenjuje 

informacije i preuzima 

ih na svoj uređaj poštujući 

autorska prava; 

- objasni postupak zaštite 

digitalnog 

proizvoda/sadržaja 

odgovarajućom CC 

licencom; 

- objasni postupak 

prikupljanja podataka 

putem onlajn upitnika; 

- kreira jednostavan program 

u tekstualnom 

programskom jeziku; 

- koristi matematičke izraze 

za 

izračunavanja u jednostavnim 

programima; 

- objasni i primeni 

odgovarajuću programsku 

strukturu (naredbe dodele, 

grananja, petlje); 

- koristi u okviru programa 

numeričke, 

tekstualne i jednodimenzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upotreba IKT uređaja na 

odgovoran i siguran 

način 

u mrežnom okruženju. 

Internet servisi. 

Pravila bezbednog rada 

na 

Internetu. 

Pretraživanje Interneta, 

odabir rezultata i 

preuzimanje sadržaja. 

Zaštita privatnosti ličnih 

podataka i autorskih 

prava. 

 

- objasni postupak 

prikupljanja podataka 

putem onlajn upitnika; 

- kreira jednostavan 

program u tekstualnom 

programskom jeziku; 

- koristi matematičke 

izraze za 

izračunavanja u 

jednostavnim 

programima; 

- objasni i primeni 

odgovarajuću 

programsku 

strukturu (naredbe 

dodele, grananja, petlje); 

- koristi u okviru 

programa numeričke, 

tekstualne i 

jednodimenzione 

nizovske 

vrednosti; 

- razloži složeni problem 

na jednostavnije 

funkcionalne celine 

(potprograme); 

- pronalazi i otklanja 

greške u programu; 

- sarađuje sa ostalim 

članovima grupe u 

odabiru teme, 

prikupljanju i obradi 

materijala, predstavljanju 
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nizovske 

vrednosti; 

- razloži složeni problem na 

jednostavnije 

funkcionalne celine 

(potprograme); 

- pronalazi i otklanja greške u 

programu; 

- sarađuje sa ostalim 

članovima grupe u 

odabiru teme, prikupljanju i 

obradi 

materijala, predstavljanju 

projektnih rezultata 

i zaključaka; 

- koristi mogućnosti koje 

pružaju računarske 

mreže u sferi komunikacije i 

saradnje; 

- kreira, objavljuje i 

predstavlja digitalne 

sadržaje koristeći raspoložive 

alate; 

- vrednuje proces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAČUNARSTVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTNI 

ZADATAK 

projektnih rezultata 

i zaključaka; 

- koristi mogućnosti koje 

pružaju računarske 

mreže u sferi 

komunikacije i saradnje; 

- kreira, objavljuje i 

predstavlja digitalne 

sadržaje koristeći 

raspoložive alate; 

- vrednuje proces i 

rezultate projektnih 

aktivnosti. 

 

 Osnove izabranog 

programskog jezika. 

Osnovne aritmetičke 

operacije. 

Ugrađene funkcije. 

Niske (stringovi). 

Strukture podataka. 

Grananje. 

Ponavljanje. 

Osnovni algoritmi. 

Faze projektnog zadatka 

od izrade plana do 

predstavljanja rešenja. 

Izrada projektnog 

zadatka 

u korelaciji sa drugim 

predmetima. 

Vrednovanje rezultata 

projektnog zadatka. 

 

Ključni pojmovi sadržaja: obrada teksta, tabela, slajd prezentacije, internet servisi, 

bezbednost na internetu, tekstualni programski jezik 

UPUTSTVO ZA DIDAKTIČKO-METODIČKO OSTVARIVANJE 

 

PROGRAMA 

 

Program nastave i učenja informatike i računarstva, u drugom ciklusu osnovnog 

obrazovanja 

i vaspitanja, organizovan je po spiralnom modelu i orijentisan je na ostvarivanje ishoda. 

Ishodi su jasni i precizni iskazi o tome šta učenik zna, da uradi i vrednosno proceni po 

završetku procesa učenja. Nastavni program predmeta informatika i računarstvo se 

sastoji iz 

tri tematske celine: Informaciono-komunikacione tehnologije (skr. IKT), Digitalna 

pismenost i 

Računarstvo. 
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Da bi svi učenici ostvarili predviđene ishode, potrebno je da nastavnik upozna 

specifičnosti 

načina učenja svojih učenika i prema njima planira i prilagođava nastavne aktivnosti. 

Nastavnik treba da osmisli aktivnosti tako da uključuju praktičan rad uz primenu IKT-a, 

povezivanje različitih sadržaja iz drugih tema unutar samog predmeta, kao i sa drugim 

predmetima. Poželjno je da planirane aktivnosti učenika na času prati sažeto i jasno 

uputstvo za realizaciju zadatka, uz eventualnu prethodnu demonstraciju postupka od 

strane 

nastavnika. Ostaviti prostor za učeničku inicijativu i kreativnost - kroz diskusiju sa 

učenicima 

odabirati adekvatne alate, koncepte i strategije za realizaciju određenih aktivnosti. U 

toku 

realizacije planiranih aktivnosti raditi na uspostavljanju i negovanju navika i ponašanja 

kao 

što su postupnost, analitičnost, istrajnost, samostalnost u radu, ali i spremnost na 

saradnju i 

odgovoran pristup timskom radu. 

Dostizanje definisanih ishoda može se ostvariti uz određeni stepen slobode nastavnika 

kako 

u izboru metoda rada, programskih alata i tehnologija (računar, digitalni uređaj...), tako i 

u 

redosledu i dinamici realizacije elemenata različitih tematskih oblasti. Na internetu i u 

 

literaturi se mogu se naći primeri dobre prakse koje, uz prilagođavanje uslovima rada i 

poštovanje autorskih prava, treba koristiti u nastavi i učenju. 

S obzirom na to da je nastava ovog predmeta teorijsko-praktičnog karaktera časove 

treba 

ostvarivati sa odeljenjem podeljenim na grupe, odnosno sa najviše 20 učenika. Program 

nastavne i učenja treba ostvarivati na spojenim časovima. Podsetiti učenike na značaj 

poštovanja pravila koja važe u kabinetu i u radu sa računarima i opremom, kroz 

demonstraciju i ličnu aktivnost učenika (pravilno uključivanje, prijavljivanje, 

korišćenje, 

odjavljivanje i isključivanje računara). 

Nastavnicima se preporučuje da u toku šestog razreda, radi razvijanja međupredmetnih 

kompetencija i ostvarivanja korelacije sa drugim predmetima, realizuju sa učenicima 

najmanje dva projektna zadatka koji obuhvataju teme i iz drugih predmeta. Vreme 

realizacije 

projektnih zadataka (jednog iz oblasti IKT i Digitalna pismenost i drugog iz oblasti 

Računarstvo) određuje nastavnik u dogovoru sa učenicima i sa nastavnicima drugih 

predmeta, koji obuhvataju oblast izabrane teme. Pri izboru tema, ponuditi nekoliko 

projektnih 

tema i omogućiti timovima učenika da odaberu onu koja najviše odgovara njihovim 

interesovanjima. 

Informaciono-komunikacione tehnologije 

Ponoviti i diskutovati sa učenicima vrste digitalnih uređaja, kao i namenu programa 

koje su 

koristili u petom razredu. Učenici bi trebalo da znaju da navedu i prepoznaju iz kojih se 

komponenti sastoji stoni i/ili prenosni računar i ukratko opišu osnovnu ulogu svake od 

njih. 
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Osposobiti učenike za rad u programu za upravljanje dokumentima na računaru (koji je 

deo 

operativnog sistema računara), pronalaženje, kopiranje/prenos dokumenata sa eksternih 

uređaja i memorija. Predstaviti funkcije standardnih dijaloga za učitavanje, snimanje i 

pronalaženje datoteka. 

Nastavnik bira korisničke programe (komercijalne ili slobodne) koje će učenici koristiti. 

Programi za crtanje, obradu teksta, izradu multimedijalnih prezentacija, snimanje zvuka 

i 

video-zapisa, reprodukciju zvuka i video materijala mogu biti instalirani lokalno na 

računaru 

ili u "oblaku" tj. mogu se koristiti preko interneta. 

Pri radu sa tekstom fokusirati se na kreiranje i formatiranje dokumenata iz stvarnog 

života 

koji mogu biti bliski učenicima ovog uzrasta (npr. pismo drugu ili drugarici, kratak 

seminarski 

rad iz biologije, raspored časova, spisak stvari koje treba poneti na ekskurziju). Sve 

korake u 

radu sa programom za obradu teksta realizovati i u instaliranoj verziji programa za 

obradu 

teksta i na nekoj od besplatnih saradničkih platformi i motivisati učenike da sarađuju 

tokom 

kreiranja zajedničkih dokumenata. 

Najpre obnoviti rad sa osnovnim alatima za uređivanje i oblikovanje teksta (unos teksta, 

dodavanje, brisanje, kopiranje, selektovanje, poravnanje, promena fonta, boje, veličine 

slova, umetanje slika,...). Naglašavati potrebu odabira odgovarajućeg pisma odabirom 

tastaturnog rasporeda za naše govorno područje (ćirilica, latinica...) i insistirati na 

primeni 

jezičkog i digitalnog pravopisa. Usvojene veštine je neophodno uvežbavati sa 

učenicima, da 

bi što efikasnije vršili osnovne operacije sa tekstom korišćenjem samo tastature (da se 

kreću 

kroz tekst karakter po karakter, reč po reč, pasus po pasus, da koriste tastere Home i 

End, 

da selektuju tekst pomoću tastera Shift i tastera za kretanje kroz tekst, koriste prečice za 

kopiranje, isecanje, lepljenje i sl.). Naglasiti da se iste tehnike za rad sa čistim tekstom 

koriste u velikom broju raznorodnih programa (editorima teksta, tekst-procesorima, 

klijentima 

elektronske pošte itd.). 

 

Aktivnosti učenika usmeriti na mogućnosti odabranog tekst-procesora, podešavanje 

radnog 

okruženja, vrste prikaza koje su pogodnije u zavisnosti od toga da li se unosi tekst, 

ispravljaju greške u tekstu ili vrši pregled dokumenta pre štampanja i sl. Osposobiti 

učenike 

da podešavaju radno okruženje izabranog tekst-procesora, podešavaju dimenzije i 

margine 

stranice, unose tekst ćiriličkim i latiničkim pismom, sačuvaju uneti tekst, otvaraju 

postojeći 

tekstualni dokument, zatvaraju aktivni dokument, vrše osnovno formatiranje teksta 

(svojstva 
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pasusa, karaktera itd.). Objasniti pojam logičke strukture dokumenta i prikazati kako se 

u 

dokumentu mogu eksplicitno označiti naslovi, podnaslovi i pasusi korišćenjem 

ugrađenih 

stilova Naslov 1, Naslov 2 i Tekst (prilagođavanje postojećih i kreiranje novih stilova je 

naprednija tema koja će biti obrađivana u starijim razredima). 

Navesti elemente koji se mogu umetnuti u tekstualni dokument (slike, grafički oblici, 

tabele, 

simboli...). Ukazati na svrhu umetanja takvih elemenata navodeći jednostavne primere i 

povezati tehniku umetanja ovih elemenata sa umetanjem slika koje su vršili u petom 

razredu. 

Posebnu pažnju posvetiti tabelama. Izabrati jednostavne primere (raspored časova, 

kalendar i sl.) pomoću kojih se uvode elementi tabele: ćelija, red i kolona. Predstaviti 

alate 

za rad sa tabelama koji su dostupni u programu za obradu teksta. Vežbati njihovo 

dodavanje, brisanje, selekciju, primeniti šablone za dizajn i sl. Osposobiti učenike da 

umetnu 

tabelu u tekstualni dokument, unose i uređuju sadržaje tabela, formatiraju tabelu. 

Osobiti učenike da pregledaju tekstualni dokument pre štampanja, podese parametre za 

štampu i, ako postoje uslovi, odštampaju dokument. 

U okviru uređivanja digitalne slike/crteža osposobiti učenike da pored osnovnih alata 

izabranog programa (selektovanje, kopiranje, lepljenje, promenu veličine slike, 

dodavanje i 

brisanje oblika, odsecanje dela slike, čuvanje u željenoj veličini i kvalitetu slike, 

zatvaranje, 

pronalaženje i sl.) koriste i napredne alate za pripremu slike za umetanje u tekstualni 

dokument i multimedijalnu prezentaciju (npr. alati za zumiranje, unos teksta, upotrebu 

četkice, gumice, dodavanje senke, dodavanje trodimenzionalnih efekata). 

Snimanje zvuka i video-zapisa shodno mogućnostima započeti demonstracijom 

upotrebe 

uređaja: kamera, mikrofon, zvučnici, mobilni telefoni, odnosno drugih raspoloživih 

uređaja 

koji obavljaju predviđene funkcije. Pored osnovnih tehnika u procesu snimanja 

(pokreni, 

zaustavi, sačuvaj, obriši) i reprodukcije (pokreni, pauziraj, zaustavi, pusti od početka, 

podesi 

jačinu zvuka) obučiti učenike da odgovarajućim alatom modifikuju video zapis 

(skraćivanje). 

U vežbi čuvanja audio/video zapisa skrenuti pažnju na različite tipove datoteka u 

konkretnom programu (npr. mp3, mp4, avi, midi...). 

Pre obrade teme izrade slajd-prezentacija podsetiti učenike na osnovna pravila 

vizuelizacije i 

prezentovanja, a pri realizaciji nastave stalno ukazivati na najčešće greške (suviše 

teksta, 

veliki broj slajdova, različiti fontovi i sl.). Pri izradi multimedijalnih prezentacija 

demonstrirati 

primenu osnovnih alata za uređivanje i oblikovanje sadržaja u izabranom programu. 

Pored 

alata za uređivanje i oblikovanje teksta i slika, predstaviti alate za rad sa umetnutim 

elementima proširujući primenu na rad sa tabelama, grafičkim objektima, video i audio 



430 

 

zapisima (koristiti prethodno kreirane zvučne i video zapise, prilagoditi tip datoteke 

izabranom programu - predstaviti učenicima neki od raspoloživih programa za konverziju 

formata datoteka). Osposobiti učenike da podese radno okruženje, biraju odgovarajući 

pogled na prezentaciju, kreiraju slajdove, unose tekst i druge objekte (slike, tabele, 

grafikone) i dosledno ih formatiraju (koristeći master slajd). Teme treba da budu smislene i 

relevantne za učenike, najbolje je da se koriste prezentacije u kojima se obrađuju teme iz 

nastave, kako informatike i računarstva, tako i drugih predmeta. Učenici neke prezentacije 

mogu da kreiraju i u sklopu domaćih zadataka, a na času je moguće analizirati prezentacije 

 

napravljene kod kuće. Kroz razgovor sa učenicima definisati pojam dobre prezentacije i 

demonstrirati načine predstavljanja. Naglasiti da prezentacije treba da budu jedino u 

funkciji 

sadržaja, izbegavati animacije "po svaku cenu" koje opterećuju prezentaciju. 

Preporučeni broj časova je 10. 

Digitalna pismenost 

Predstaviti pojam i vrste računarskih mreža i uvesti osnovne pojmove i terminologiju iz 

ove 

oblasti (server, klijent, lokalne mreže, mreže širokog raspona, globalna mreža - Internet). 

Podsetiti učenike na pravila korišćenja IKT uređaja na odgovoran i siguran način, sada u 

mrežnom okruženju. 

Predstaviti učenicima osnovne internet servise: servis elektronske pošte, www kao javni 

informacioni servis, diskusione grupe i servise za pretraživanje interneta. Objasniti čemu ti 

servisi služe, upoznati ih sa planom korišćenja ovih servisa. 

Predstaviti veb kao najpoznatiji internet servis. Objasniti da veb funkcioniše tako što su 

korisnicima potrebne usluge i njima ih pružaju uređaji specijalizovani za to (serveri). U 

svakoj 

komunikaciji moraju da postoje pravila, odnosno protokoli (HTTP i HTTPS) kao i pravilno 

navođenje i korišćenje adresa (domena i URL sa jedne i IP i MAC adresa sa druge strane). 

Objasniti strukturu URL adrese i značenje pojedinih domena edu.rs, gov.rs,.com... Uputiti 

učenike na veb sajt (npr. http://www.mojaipadresa.info/) putem koga mogu da pronađu 

informacije o IP-adresi sajta, kao i uređaja koji je upotrebljen za pretragu. 

Naglasiti značaj digitalnog traga koji posetilac ostavlja prilikom posete nekom sajtu. 

Napredne tehnike pretrage u izabranom pretraživaču predstaviti na unapred pripremljenom 

skupu veb-strana (pretraga prema veb adresi sajta), kroz diskusiju i praktičan rad na 

vrednovanju internet izvora (publika kojoj je sajt namenjen, autor, tačnost/preciznost, 

objektivnost, aktuelnost i internet adresa) podsticati razvoj kritičkog mišljenja učenika. 

Kod preuzimanja bilo kog sadržaja sa interneta važno je podsetiti učenike na postupke 

preuzimanja i čuvanja na željenoj lokaciji, kao i na etička i pravna pitanja pristupa 

sadržajima 

(licence), zaštite od neželjenih programa, kao i na pravila ponašanja na internetu (eng. 

netiquette). 

Podsetiti učenike na značaj poštovanja autorskih prava i svrhu CC (Creative Commons) 

licenci. Predstaviti način licenciranja sopstvenog autorskog dela kombinacijom 

raspoloživih 

simbola, na adresi https://creativecommons.org/share-your-work/. 

Naglasiti da se prilikom posete sajtovima, kao i prilikom preuzimanja sadržaja, digitalni 

uređaj koji koristimo je izložen procedurama kojima se prikupljaju podaci za koje 

korisnik ne 

zna u koju će svrhu biti upotrebljeni (IP adresa, lokacija), a uređaj može biti izložen 

dejstvu 



431 

 

neželjenih programa (virusi, špijunski programi). U tu svrhu je potrebno primeniti 

raspoložive 

mere zaštite. 

Posebnu pažnju posvetiti pitanjima digitalnog nasilja (prilikom obrade ili kroz projektni 

zadatak poželjno je sprovesti sa učenicima istraživanje na temu digitalnog nasilja, 

primenom 

onlajn upitnika, radionica ili kviza, kakvi se mogu naći, na primer, na adresi 

http://www.mpn.gov.rs/grupa-za-prevenciju-nasilja/, u priručniku Digitalno nasilje - 

prevencija 

i reagovanje). Nabrojati i opisati najčešće vidove digitalnog nasilja (kako se digitalni 

uređaji i 

servisi koriste kao oruđa digitalnog nasilja: socijalne mreže, SMS i telefonski pozivi, 

slikovne 

 

poruke i video materijali i dr.), kako prepoznati oblike digitalnog nasilja, posebno 

vršnjačkog 

nasilja. Diskutovati situacije kada se neko nasilje vrši u stvarnom svetu i prenosi u 

digitalni 

svet, koji su najčešći primeri, kako ispravno reagovati u konkretnim situacijama, kome 

se 

obratiti, koje postupke je moguće primenjivati i koja pravila ponašanja ustanoviti za 

bezbedno predstavljanje na mreži. Upoznati učenike sa nekim od načina za 

prepoznavanje i 

prijavu digitalnog nasilja: SOS telefon i onlajn forma za prijavu nasilja, kao i sajtovi 

koji su 

posvećeni projektima vlade u borbi protiv digitalnog nasilja. 

Predstaviti prednosti upotrebe veb servisa na primeru alata za kreiranje onlajn upitnika, 

koji 

ne bi sadržao više od tri pitanja različitog tipa. Naglasiti značaj onlajn upitnika kao 

korisnog 

alata za prikupljanje podataka u istraživanjima, anketama, kvizovima ili testovima. 

Nastavnik 

kreira onlajn upitnik na svom nalogu na disku, objavljuje ga na školskom sajtu i 

učenicima 

postavlja kao zadatak da na svojim radnim jedinicama popune upitnik. Pokazati 

učenicima 

kako izgleda tabela sa svim njihovim odgovorima. Preuzeti tabelu i bez udubljivanja u 

njenu 

strukturu pokazati kako za svako pitanje izgleda kolona sa njihovim odgovorima. 

Uraditi 

popunu upitnika dva puta, prvi put dopustiti učenicima da se predstave sa svojim 

izmišljenim 

imenima i drugi put, naglasiti učenicima da popune svoja prava imena. Uporediti, 

zajedno sa 

učenicima, odgovore za ista pitanja u jednom i drugom slučaju. 

Za utvrđivanje i pojašnjavanje ove teme organizovati kvizove ili radionice (na teme 

bezbedno-nebezbedno, poželjno-nepoželjno ponašanje na internetu) kao i simulacije 

nebezbednih situacija sa akcentom na to kako je poželjno reagovati u datim situacijama 

(kroz igranje uloga i sl.). Jedna od aktivnosti za učenike, radi povezivanja znanja, može 

biti 
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izrada tekstualnih dokumenata ili multimedijalnih prezentacija na temu: Moja pravila 

ponašanja na internetu, Pet najvažnijih pravila za bezbedan internet, Kako da internet 

postane sigurniji za decu, i sl. Kroz kreiranje ovih dokumenata uvežbavati saradnički 

rad i 

korišćenje besplatnih onlajn platformi. 

Preporučeni broj časova je 4. 

Projektni zadatak iz oblasti IKT i Digitalna pismenost 

Pri realizaciji tematske celine naglasak je na razradi projektnog zadatka - od izrade 

plana do 

predstavljanja rešenja. Nastavnik planira faze projektnog zadatka u skladu sa 

vremenom, 

složenošću teme, raspoloživim resursima (znanja, veštine i stavovi koje su učenici 

usvojili 

nakon tematskih celina IKT i Digitalna pismenost, tehničke opremljenosti škole i drugih 

relevantnih faktora). Učenici zajedno sa nastavnikom prolaze kroz sve faze rada na 

projektnom zadatku, pri čemu nastavnik naglašava svaki korak, objašnjava, inicira 

diskusiju i 

predlaže rešenja. 

Pri predstavljanju faza projekta može poslužiti sledeći primer: Faza 1: predstavljanje 

tema, 

formiranje grupa i odabir teme; Faza 2: Odabir materijala i sredstava, razmatranje 

dodatne 

podrške predmetnog nastavnika u zavisnosti od teme; Faza 3: Planiranje vremena i izbor 

strategije za rešavanje zadatka u skladu sa rokom za predaju rada; Faza 4: Prikupljanje i 

proučavanje materijala, izrada zadatka i priprema za izlaganje; Faza 5: Predstavljanje 

rezultata projektnog zadatka, diskusija i procena/samoprocena urađenog (nastavnik 

moderira, obezbeđuje uslove za što uspešnije izlaganje, usmerava diskusiju i vrši 

evaluaciju 

urađenog sa jasnom povratnom informacijom). 

Projektni zadaci se bave realnim temama iz školskog ili svakodnevnog života. Za 

predviđeni 

broj časova ove tematske celine i sa dobro isplaniranim aktivnostima može se očekivati 

da 

učenici uspešno izrade i predstave rešenje projektnog zadatka. Akcenat je na 

podsticanju 

inicijative i kreativnosti, uspostavljanju saradničkih i vrednosnih stavova kod učenika. 

Cilj je 

 

razvijanje i negovanje: postupnosti, povezivanja i izgradnje sopstvenih strategija učenja, 

vršnjačkog učenja, vrednovanja i samovrednovanja postignuća. 

Projektni zadaci podrazumevaju korelaciju i saradnju sa nastavnicima ostalih predmeta, 

koja 

se može ostvariti na ovakvim i sličnim primerima: 

- izrada uputstva ili tutorijala sa tabelarnim predstavljanjem podataka 

- izrada upitnika na temu digitalnog nasilja 

Sprovesti sa učenicima istraživanje na temu digitalnog nasilja, a rezultate sprovedenog 

istraživanja koristiti prilikom predstavljanja projektnog zadatka (poželjno je da 

nastavnik 

koristi onlajn upitnik prilikom prikupljanja podataka, za koje bi učenici priredili 

pitanja). 
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Učenici se mogu podeliti u grupe shodno fazi istraživanja: grupa koja osmišljava 

pitanja, 

grupa koja analizira prikupljene podatke, predstavlja rezultate istraživanja i grupa koja 

izrađuje uputstva zaštite od digitalnog nasilja. 

Dodatna motivacija za učenike može biti izbor najboljih radova za: školski časopis, sajt 

škole, oglasnu tablu (odeljenje glasa - vrednovanje, samovrednovanje) a da ostale 

radove 

postavljaju na pano u kabinetu informatike i računarstva... 

Dobar primer sumiranja naučenih postupaka je izrada prateće dokumentacije u vidu 

fajlova 

različitog tipa, kao što su tekstualni fajlovi, slike, video materijali i sl. 

Preporučeni broj časova je 4. 

Računarstvo 

Predstaviti koncept tekstualnih programskih jezika, ukratko, potom izabranog 

programskog 

jezika, kao i neke osnovne sličnosti i razlike u odnosu na vizuelni programski jezik koji 

su 

učenici koristili u petom razredu. Ukratko predstaviti editor izabranog tekstualnog 

programskog jezika i značaj poštovanja osnovnih pravila prilikom pisanja naredbi. 

Napraviti 

vezu između naredbi koje zapisujemo tekstom i očekivanog dejstva te naredbe, na 

jednostavnom primeru, kao i vezu između koraka algoritma i odgovarajuće naredbe. 

Realizaciju teme započeti prikazom izrade zadataka izračunavanjem, primenom 

operacija: 

sabiranja, oduzimanja, množenja i (realnog) deljenja. Poželjno je birati zadatke koji 

imaju 

realnu primenu u stvarnom životu iz oblasti bliskih učenicima (sport, moda), bilo u 

drugim 

nastavnim predmetima (matematika, fizika, biologija, istorija, geografija i slično). 

Uvesti 

pojam izraza u programskom jeziku i njegovih sastavnih elemenata (brojevnih 

konstanti, 

promenljivih i aritmetičkih operatora, uz prateći pojam tipa). 

Uvesti promenljive kao pojam za imenovanje ulaznih podataka i međurezultata 

izračunavanja kao i mehanizam za učitavanje vrednosti ulaznih podataka i ispis 

rezultata. 

Promenljive u početku tretirati na isti način kao u matematici i ne menjati vrednosti 

jednom 

dodeljenim promenljivima (imperativna dodela, poput i=i+1, je nov koncept na koji je 

potrebno ponovo se vratiti tokom obrade iterativnih postupaka). Ako je prilikom unosa 

podataka neophodna konverzija učitanog teksta u broj ukratko je opisati, a detaljno 

pojašnjenje dati kada se bude obrađivala tema rada sa tekstom. 

Obratiti pažnju na to da se zadaci koji su u matematici obično rađeni nad konkretnim 

vrednostima ulaznih podataka sada rešavaju nad simboličkim vrednostima (u opštim 

brojevima) i dati dovoljno vremena učenicima da savladaju tu promenu. 

 

Uvesti posebno operacije određivanja celobrojnog količnika i ostatka i pokazati moguće 

primene: konverzije metričkih jedinica (npr. konverzija centimetara u metre i 

centimetre, 
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konverzija vremena iz minuta u sate i minute, konverzija uglova iz sekundi u stepene, 

minute 

i sekunde, određivanje cifara dvocifrenog broja i slično). Obratiti pažnju na to da se na 

časovima matematike ne uvode funkcije za određivanje količnika i ostatka tako da od 

učenika ne treba očekivati predznanje u ovom domenu. 

Pored izračunavanja, još jedan nezaobilazan element programiranja čine naredbe i 

kontrola 

toka programa. Osim sekvencijalnog ređanja naredbi jedne iza druge, osnovu kontrole 

toka 

čine grananje i ponavljanje. 

Vežbanje kontrole toka programa može se veoma lepo postići crtanjem uz pomoć 

pokretanja 

objekta koji tokom kretanja ostavlja trag na ekranu i robota koji u lavirintu ima zadatak 

da 

dođe na određeno mesto, zaobilazeći pri tom prepreke i premeštajući predmete. Ova dva 

pristupa su često deo uvodnih kurseva programiranja zasnovanih na blokovskom 

programiranju (npr. na code.org), a za njih postoji i direktna podrška u nekim 

programskim 

jezicima i okruženjima. Učenicima iskorak u računarsku grafiku obično biva 

zanimljiviji od 

pisanja programa koji rade u čistom tekstualnom režimu i stoga ima smisla tokom 

obrade 

teme kontrole toka programa koristiti ovakve biblioteke. 

U sklopu obrade grananja potrebno je prikazati relacijske operatore (jednako, različito, 

manje, veće, manje-jednako, veće-jednako) i pisanje relacijskih izraza koji se javljaju 

kao 

uslovi u naredbi grananja. Pokazati nepotpuni (tzv. if-then) i potpuni (tzv. if-then-else) 

oblik 

naredbe grananja. Prikazati i logičke operatore (i, ili, ne) koji se koriste za izražavanje 

složenijih uslova. Na osnovnom nivou sasvim je dovoljno da učenici savladaju grananje 

na 

osnovu elementarnog uslova (npr. da u zavisnosti od unete spoljne temperature odrede 

da li 

je dovoljno toplo za kupanje) i eventualno da povežu dva uslova na odgovarajući način 

(npr. 

da odrede da li broj pripada nekom intervalu poređenjem sa donjom i gornjom granicom 

intervala). 

Ponavljanje započeti najjednostavnijim oblikom u kojem se traži da se neki blok naredbi 

ponovi određeni broj puta (npr. pomeri robota deset koraka napred, deset puta ispiši 

neki 

tekst, četiri puta pomeri kornjaču napred i okreni je za 90 stepeni). Iako vizuelni 

programski 

jezici često imaju posebnu naredbu za ovo, u tekstualnim programskim jezicima se ona 

obično realizuje opštijim naredbama (klasičnom petljom for). Kroz niz zadataka 

učenicima 

skrenuti pažnju na izmenu vrednosti brojačke promenljive tokom trajanja petlje. 

Prethodno, 

veoma pažljivo, skrenuti pažnju učenicima na to da se vrednosti promenljivih tokom 

trajanja 

programa mogu menjati (npr. cena pre i posle poskupljenja se može čuvati u jednoj 
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promenljivoj), za razliku od matematičkog konteksta na koji su učenici navikli u kojem 

su 

promenljive samo imena vrednosti i ne postoji mogućnost izmene vrednosti jednom 

uvedene 

promenljive. Opisati namenu i način upotrebe komentarakao poruke prilikom zadavanja 

ulaznih i izlaznih vrednosti za promenljive. 

Pored rada sa brojevima u realnim programima najčešći je rad sa tekstualnim podacima. 

U 

većini savremenih jezika postoji poseban tip podataka za to (niske tj. stringovi), 

opremljen 

velikim brojem korisnih bibliotečkih funkcija. Učenicima prikazati kako se formiraju 

promenljive tekstualnog tipa, kako se određuje dužina teksta, kako se vrši konverzija 

između 

teksta (koji sadrži niz cifara) i brojeva, kako se vrši provera da li tekst sadrži karakter, 

kako 

se izdvaja deo teksta na datim pozicijama i slično. Ako je direktno podržan 

programskim 

jezikom, ilustrovati i poredak između niski (leksikografski, kao u rečniku). 

Predstaviti koncept dekomponovanja složenijih problema na jednostavnije potprobleme 

u 

domenu izračunavanja kroz definisanje i upotrebu pomoćnih funkcija. Odabrati 

prigodne, 

jednostavne zadatke, kojima se ilustruje upotreba nekih elementarnih bibliotečkih 

funkcija 

 

(npr. rastojanje između dva broja se može uvesti kao apsolutna vrednost njihove razlike, 

minimum i maksimum više zadatih vrednosti ili drugih prigodnih koje se mogu 

pronalaziti u 

bibliotečkim funkcijama). Učenicima prikazati i mogućnost definisanja pomoćnih 

funkcija, ali 

insistirati samo na izrazito jednostavnim primerima (npr. funkcija koja izračunava obim 

pravougaonika). 

Od učenika, na ovom nivou, nije moguće očekivati kreiranje složenijih programa, pa 

shodno 

tome, zadatke prilagoditi tako da gornja granica dužine teksta programa bude desetak 

linija. 

U prvoj fazi učenici treba da razumeju kako rade gotovi programi koje nastavnik piše 

(da 

mogu da predvide rezultat njihovog rada bez izvršavanja programa), zatim u narednoj 

fazi 

mogu da dopunjavaju programe čiji je osnovni kostur dat i tek onda da samostalno pišu 

programe od početka do kraja. Metoda otkrivanja i otklanjanja grešaka u gotovim 

programima može se koristiti u svim pomenutim fazama (na osnovnom nivou, to su 

jednostavne sintaksičke greške, a na naprednom su ozbiljniji semantički propusti). 

U sklopu dodatne nastave i rada sa zainteresovanim učenicima preporučuje se izrada 

zadataka donekle kompleksnije algoritamske strukture i upoznavanje učenika sa malo 

širim 

fragmentom biblioteke odabranog programskog jezika. Kroz zadatke moguće je 

upoznati 
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učenike sa složenijim i ugnježdenim grananjem (na primer, određivanje agregatnog 

stanja 

vode na osnovu temperature ili ocene učenika na osnovu broja poena, upoređivanje dva 

datuma na osnovu poređenja godina, zatim meseca i na kraju dana i slično). U sklopu 

obrade petlji moguće je obraditi implementacije nekoliko osnovnih algoritama: 

određivanje 

zbira, proizvoda, broja elemenata, minimuma i maksimuma serije elemenata, 

preslikavanje i 

filtriranje serije (na primer, štampanje tablice kvadrata i korena, izdvajanje svih dana u 

kojima je dnevna temperatura bila ispod nule), linearna pretraga serije elemenata 

(provera 

da li serija sadrži element koji zadovoljava određeno svojstvo) i njihove kombinacije. 

Da bi 

učenici bolje razumeli ove algoritme, moguće ih je prvo implementirati na kratkim 

serijama, 

bez korišćenja petlje (na primer, implementirati prvo određivanje maksimuma pet 

brojeva, pa 

tek onda preći na maksimum n brojeva). Učenicima je moguće prikazati i algoritme 

određivanja cifara u pozicionom zapisu broja i formiranja broja na osnovu datih cifara. 

U cilju 

jednostavnijeg rešavanja zadataka, učenicima je moguće prikazati naprednije strukture 

podataka koje savremeni programski jezici podržavaju: uređene parovi i n-torke (na 

primer, 

par geografskih koordinata), mape tj. rečnike (na primer, preslikavanje imena učenika u 

broj 

osvojenih poena, preslikavanje imena grada u par njegovih geografskih koordinata) i 

slično. 

Takođe, moguće je proširiti skup bibliotečkih funkcija koje učenici mogu da koriste. 

Sve 

pojmove uvesti isključivo kroz primere upotrebe u smislenim zadacima i izbegavati 

pristup u 

kome se novi pojmovi uvode bez jasne motivacije. 

Preporučeni broj časova je 15. 

Projektni zadatak iz oblasti Računarstvo 

Projektna nastava je kompleksan pristup nastavi i učenju koji najčešće koristi metode 

kao 

što su problemska nastava i učenje zasnovano na istrazi (pitanjima). 

Problemska nastava postavlja pred učenike stvarni problem iz života koji treba istražiti i 

za 

koji treba predložiti moguća rešenja. Sve vrste realnih životnih problema mogu biti 

povod za 

problemsku nastavu. Pronađena rešenja se mogu testirati i o njima se može raspravljati. 

Istraživanje možemo da definišemo kao "potragu za istinom, informacijama ili 

znanjem". 

Učenje zasnovano na istraživanju počinje postavljanjem pitanja, nastavlja sa 

istraživanjem i 

završava se pronalaženjem rešenja, donošenjem razumnih zaključaka, odgovarajućih 

odluka, ili primenom novih znanja ili veština. 

 

Obe nastavne metode se fokusiraju na razvijanje veština za rešavanja problema, kritičko 
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mišljenje i obradu informacija. One daju najbolje rezultate kada su početna 

pitanja/problemi 

dovoljno otvoreni (odgovor nije moguće naći jednostavnim ukucavanjem u pretraživač) 

i 

kada učenici rade u malim timovima ili grupama. Ove dve metode su usko povezane i 

često 

se preklapaju. Izuzetno je važno imati na umu da u oba pristupa nema nužno tačnih i 

netačnih odgovora. Svako rešenje može imati mane i vrline, a učenici moraju da ih 

analiziraju i procenjuju. 

Nastavni projekat podrazumeva programiranje u tekstualnom programskom jeziku ili 

adaptaciju unapred datog programa u cilju rešavanja projektnog zadatka. 

Moguće teme nastavnog projekta: 

- kako da ubedimo tinejdžere da se zdravo hrane? (izrada programa koji npr. nudi 

namirnice 

različitih grupa i, na osnovu odabranih, računa kalorijsku vrednost...); 

- kako bi mogao da izgleda najefikasniji bicikl na svetu? (izrada programa koji 

proračunava 

performanse bicikla na osnovu npr. različite veličine točkova...); 

- šta možemo da učinimo sa školskim otpadom? (izrada programa koji proračunava npr. 

zaradu od prodaje sekundarnih sirovina...) 

- kako bi mogli da redizajniramo učionicu pa da uslovi za učenje budu bolji? (izrada 

programa koji proračunava npr. cene krečenja različitim vrstama materijala ili cene 

različitog 

školskog mobilijara...); 

- kako da proizvodimo zdravu užinu za definisani budžet? (izrada programa koji 

proračunava 

npr. ukupnu cenu uspostavljanja plastenika sa različitim biljnim kulturama). 

Svi elementi projektnog zadatka moraju biti realni. Učenici treba da potraže cene 

određenih 

proizvoda i/ili usluga, dizajniraju jedno ili više rešenja i predvide troškove za svako od 

njih. 

Napomena: Na prvom času, zajedno sa učenicima, formirati listu kriterijuma na osnovu 

kojih 

će se procenjivati kvalitet rešenja problemskih zadataka. Na ovaj način, učenicima će 

biti 

potpuno jasno šta kvalitetno rešenje podrazumeva. Lista mora biti sveobuhvatna - ne 

sme 

da se odnosi samo na kvalitet kreiranih programa, već i na kvalitet predstavljanja i 

obrazlaganja predloženih rešenja (korišćenjem naučenih tehnika rada u programima za 

obradu teksta, zvučnih i video zapisa, programima za izradu prezentacije. 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 TEХНИКA И TEХНOЛOГИJA 

ЦИЉ 
 

Циљ учeњa тeхникe и тeхнoлoгиje je дa 

учeник рaзвиje тeхничкo- 

тeхнoлoшку писмeнoст, дa изгрaди oдгoвoрaн 

oднoс прeмa рaду и 

прoизвoдњи, живoтнoм и рaднoм oкружeњу, 

кoришћeњу тeхничких и 
тeхнoлoшких рeсурсa, стeкнe бoљи увид у 
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сoпствeнa прoфeсиoнaлнa 

интeрeсoвaњa и пoступa прeдузимљивo и 

инициjaтивнo. 

РАЗРЕД 
 шeсти 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

72 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

- пoвeжe рaзвoj грaђeвинaрствa и 
знaчaj урбaнизмa у пoбoљшaњу услoвa 

живљeњa; 

- aнaлизирa кaрaктeристикe сaврeмeнe 

 културe стaнoвaњa; клaсификуje 

кућнe инстaлaциje нa oснoву њихoвe 

нaмeнe; 
 клaсификуje врстe сaoбрaћajних 

oбjeкaтa прeмa нaмeни; 

 пoвeзуje нeoпхoднoст изгрaдњe прoписнe 

инфрaструктурe сa бeзбeднoшћу учeсникa у 

сaoбрaћajу; 

 пoвeзуje кoришћeњe инфoрмaциoних 

тeхнoлoгиja у сaoбрaћajним oбjeктимa сa 

упрaвљaњeм и бeзбeднoшћу путникa и рoбe;  
 дeмoнстрирa прaвилнo и бeзбeднo 

пoнaшaњe и крeтaњe пeшaкa и вoзaчa бициклa 

нa сaoбрaћajнoм пoлигoну и/или уз пoмoћ 

рaчунaрскe симулaциje;  
 скицирa прoстoрни изглeд грaђeвинскoг 

oбjeктa; 
 читa и цртa грaђeвински тeхнички 

цртeж увaжaвajући фaзe изгрaдњe 

грaђeвинскoг oбjeктa уз примeну 

oдгoвaрajућих прaвилa и симбoлa;  
 кoристи рaчунaрскe aпликaциje зa 

тeхничкo цртaњe, 3Д прикaз грaђeвинскoг 

oбjeктa и унутрaшњe урeђeњe стaнa 

увaжaвajући пoтрeбe сaврeмeнe културe 

стaнoвaњa;  
 сaмoстaлнo крeирa дигитaлну 

прeзeнтaциjу и прeдстaвљa je;  
 клaсификуje грaђeвинскe мaтeриjaлe 

прeмa врсти и свojствимa и прoцeњуje 

мoгућнoсти њихoвe примeнe; 

 пoвeзуje кoришћeњe грaђeвинских 

мaтeриjaлa сa утицajeм нa живoтну 

срeдину;  
 пoвeзуje aлaтe и мaшинe сa врстaмa 

грaђeвинских и пoљoприврeдних рaдoвa; 

 рeaлизуje aктивнoст кoja укaзуje нa 

вaжнoст рeциклaжe; 

 oбрaзлoжи нa примeру кoришћeњe 

ЖИВOTНO И 
РAДНO 

OКРУЖEНJE 

 

 

 

 

Знaчaj и рaзвoj 
грaђeвинaрствa. 

Прoстoрнo и 

урбaнистичкo 

плaнирaњe. 

Културa стaнoвaњa 

у: 

урбaним и рурaлним 

срeдинaмa, 

oбjeктимa зa 

индивидуaлнo и 

кoлeктивнo 

стaнoвaњe, рaспoрeд 

прoстoриja, урeђeњe 

стaмбeнoг прoстoрa. 

Кућнe инстaлaциje. 

СAOБРAЋAJ 

 

 

 

 

 

 

 

Сaoбрaћajни 
систeми. 
Сaoбрaћajни 

oбjeкти. 

Упрaвљaњe 

сaoбрaћajнoм 

сигнaлизaциjoм. 

Прaвилa бeзбeднoг 

крeтaњa 

пeшaкa и вoзaчa 

бициклa у 

jaвнoм сaoбрaћajу. 

 

 

TEХНИЧКA И 

ДИГИTAЛНA 

ПИСMEНOСT 

 

 

 

 

 

Прикaз 
грaђeвинских 
oбjeкaтa и тeхничкo 

цртaњe у 

грaђeвинaрству. 

Teхничкo цртaњe 

пoмoћу 

рaчунaрa. 

Прeдстaвљaњe идeja 

и 

рeшeњa уз 

кoришћeњe 

дигитaлних 

прeзeнтaциja 
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oбнoвљивих извoрa eнeргиje и нaчинe 

њихoвoг прeтвaрaњa у кoриснe oбликe 

eнeргиje; 

 прaвилнo и бeзбeднo кoристи урeђaje зa 

зaгрeвaњe и климaтизaциjу прoстoрa; 
 пoвeзуje знaчaj извoђeњa тoплoтнe 

изoлaциje сa уштeдoм eнeргиje;  
 пoвeзуje грaнe пoљoприврeдe сa oдрeђeнoм 

врстoм прoизвoдњe хрaнe; 

 oписуje зaнимaњa у oблaсти 

грaђeвинaрствa, пoљoприврeдe, 

прoизвoдњe и прeрaдe хрaнe; 

 изрaди мoдeл грaђeвинскe мaшинe или 

пoљoприврeднe мaшинe уз примeну мeрa 

зaштитe нa рaду; 

 сaмoстaлнo/тимски 

врши избoр мaкeтe/мoдeлa 

грaђeвинскoг oбjeктa и 

oбрaзлaжи избoр;  
 сaмoстaлнo 

прoнaлaзи инфoрмaциje 

o услoвимa, пoтрeбaмa и 

нaчину рeaлизaциje 

мaкeтe/мoдeлaкoристeћ

и  
ИКT;  

 крeирa плaнску 

дoкумeнтaциjу (листу 

мaтeриjaлa, рeдoслeд 

oпeрaциja, прoцeну 

трoшкoвa) кoристeћи 

прoгрaм зa oбрaду 

тeкстa;  
 припрeмa и 

oргaнизуje рaднo 

oкружeњe oдрeђуjући 

oдгoвaрajућe aлaтe, 

мaшинe и oпрeму у 

склaду сa зaхтeвимa 

пoслa и мaтeриjaлoм 

кojи сe oбрaђуje;  
 изрaђуje мaкeту/мoдeл 

пoштуjући принципe 

eкoнoмичнoг 

искoришћeњa мaтeриjaлa 

и рaциoнaлнoг oдaбирa 

aлaтa и мaшинa 

примeњуjући прoцeдурe у 

склaду сa принципимa 

бeзбeднoсти нa рaду;  
 учeствуje у 

успoстaвљaњу критeриjумa 

зa врeднoвaњe, прoцeњуje 

свoj рaд и рaд других и 

РEСУРСИ И 

ПРOИЗВOДНJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пoдeлa, врстe и 
кaрaктeристикe 
грaђeвинских 

мaтeриjaлa. 

Teхничкa срeдствa у 

грaђeвинaрству и 

пoљoприврeди. 

Oргaнизaциja рaдa у 

грaђeвинaрству и 

пoљoприврeди. 

Oбнoвљиви извoрa 

eнeргиje и 

мeрe зa рaциoнaлнo 

и 

бeзбeднo 

кoришћeњe 

тoплoтнe eнeргиje. 

Рeциклaжa 

мaтeриjaлa у 

грaђeвинaрству и 

пoљoприврeди и 

зaштитa живoтнe 

срeдинe 

Moдeлoвaњe 

мaшинa и 

урeђaja у 

грaђeвинaрству, 

пoљoприврeди или 

мoдeлa кojи 

кoристи oбнoвљивe 

извoрe 

eнeргиje 

КOНСTРУКTOРСКO 

MOДEЛOВAНJE 

Изрaдa тeхничкe 
дoкумeнтaциje. 

Изрaдa 

мaкeтe/мoдeлa у 

грaђeвинaрству, 

пoљoприврeди 

или мoдeлa кojи 

кoристи 

oбнoвљивe извoрe 

eнeргиje. 

Прeдстaвљaњe 

идeje, 

пoступкa изрaдe и 

рeшeњa 

прoизвoдa. 

Oдрeђивaњe 

тржишнe 

врeднoсти 

прoизвoдa 

укључуjући и 

oквирну прoцeну 

трoшкoвa.  
Прeдстaвљaњe 
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прeдлaжe унaпрeђeњa 

пoстojeћe мaкeтe/мoдeлa; 

 oдрeди рeaлну 

врeднoст изрaђeнe 

мaкeтe/мoдeлa 

укључуjући и oквирну 

прoцeну трoшкoвa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прoизвoдa и 

крeирaњe дигитaлнe  
прeзeнтaциje. 

 

Кључни пojмoви сaдржaja: грaђeвинaрствo, пoљoприврeдa, сaoбрaћaj, 

тeхничкa дoкумeнтaциja, eнeргeтикa, прeдузимљивoст и инициjaтивa 

УПУTСTВO ЗA ДИДAКTИЧКO-METOДИЧКO OСTВAРИВAНJE 

ПРOГРAMA 
 
Прoгрaм нaстaвe и учeњa тeхникe и тeхнoлoгиje зaхтeвa рaзнoврстaн мeтoдички приступ 

с oбзирoм нa рaзличитoст функциja и кaрaктeрa пojeдиних дeлoвa прoгрaмских сaдржaja, 

кao и психoфизичкe мoгућнoсти учeникa. Зa успeшнo oствaривaњe прoгрaмa, oднoснo 

циљa учeњa, пoтрeбнo je oргaнизoвaти нaстaву у склaду сa слeдeћим зaхтeвимa: 
 

 увoдити учeникe у свeт тeхникe и сaврeмeнe тeхнoлoгиje нa зaнимљив и aтрaктивaн 

нaчин, чимe сe пoдстичe њихoвo интeрeсoвaњe зa тeхничкo ствaрaлaштвo; 

 
 oмoгућити учeницимa дa искaзуjу влaститe крeaтивнe спoсoбнoсти, дa трaжe и нaлaзe 

сoпствeнa тeхничкa рeшeњa и дa сe дoкaзуjу у рaду; 

 
 систeмaтизoвaнo излaгaти учeникe прoблeмским ситуaциjaмa - рaспoдeлa кoмплeксних 

зaдaтaкa нa низ jeднoстaвниjих зaхтeвa, идeнтификoвaњe eлeмeнтa кojи учeник мoрa узeти 

у рaзмaтрaњe приликoм рeшaвaњa прoблeмских ситуaциja, кao и пoдстицaњe учeникa нa 

кoришћeњe рaзличитих кoгнитивних прoцeсa кao штo су индуктивнo и дeдуктивнo 



441 

 

зaкључивaњe, пoрeђeњe, клaсификaциja, прeдвиђaњe рeзултaтa, трaнсфeр знaњa oд 

пoзнaтoг нa нeпoзнaтo; 

 

- oбeзбeдити услoвe дa учeници нa нajeфикaсниjи нaчин стичу трajнa и примeнљивa 

нaучнo-тeхнoлoшкa знaњa и дa сe нaвикaвajу нa прaвилну примeну тeхничких срeдстaвa 

и тeхнoлoшких пoступaкa; 
  

 нe инсистирaти нa зaпaмћивaњу пoдaтaкa, пoгoтoву мaњe знaчajних чињeницa и 

тeoриjских сaдржaja кojи нeмajу дирeктну примeну у свaкoднeвнoм живoту; 

 
 рaди штo успeшниje кoрeлaциje oдгoвaрajућих сaдржaja, усклaђивaњa 

тeрминoлoгиje, нaучнoг oсмишљaвaњa сaдржaja и рaциoнaлнoг стицaњa знaњa, умeњa и 

нaвикa, нeoпхoднa je стaлнa сaрaдњa сa нaстaвницимa инфoрмaтикe и рaчунaрствa, 

физикe, мaтeмaтикe, хeмиje, биoлoгиje и ликoвнe културe у циљу рaзвoja 

мeђупрeдмeтних кoмпeтeнциja; 

 
 приликoм кoнкрeтизaциje пojeдиних сaдржaja, нaрoчитo упoзнaвaњa нoвих и 

сaврeмeних тeхнoлoгиja, у oбзир узимaти спeцифичнoсти срeдинe и усклaђивaти 

их сa њeним пoтрeбaмa. 

 

 С oбзирoм дa je нaстaвa тeхникe и тeхнoлoгиje тeoриjскo-прaктичнoг 

кaрaктeрa, чaсoвe трeбa oствaривaти сa oдeљeњeм пoдeљeним нa групe, oднoснo сa 

нajвишe 20 учeникa. Прoгрaм нaстaвнe и учeњa трeбa oствaривaти нa спojeним 

чaсoвимa. 
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Живoтнo и рaднo oкружeњe 

 

У oблaсти живoтнo и рaднo oкружeњe oбрaђуjу сe сaдржajи кojи сe oднoсe нa грaђeвинaрствo 

кao грaну тeхникe. Уз пoмoћ мeдиja пoтрeбнo je, у нajкрaћим цртaм a, прикaзaти истoриjски 

рaзвoj грaђeвинaрствa и пoвeзaти гa сa пoбoљшaњeм услoвa живљeњa (пo мoгућству 

интeрaктивнo). Пoтрeбнo je нaглaсити знaчaj урбaнизмa и прoстoрнoг плaнирaњa (нa oснoву 

пoсмaтрaњa плaнoвa, мaкeтa, сликa нaсeљa, трeбa oбjaснити знaчaj oкoлинe стaнa сa 

хигиjeнскoг и eстeтскoг стaнoвиштa) . Прeпoрукa je дa сe кoриститe рaчунaрскe мaпe зa 

oдрeђивaњe пoлoжaja грaђeвинских oбjeкaтa у oднoсу нa oкoлину. Путeм пoсмaтрaњa и aнaлизe 

примeрa, нaвeсти учeникe дa aнaлизирajу и зaкључуjу кaкo сe културa стaнoвaњa рaзликуje у 

зaвиснoсти oд врстa нaсeљa (рурaлнo и урбaнo нaсeљe) и стaмбeних oбjeкaтa, кoje су 

кaрaктeристикe и пoсeбнoсти, кao и кaкo сe oдрeђуje рaспoрeд прoстoриja у стaну сa aспeктa 

функциoнaлнoсти, удoбнoсти и eкoнoмичнoсти. Пoтрeбнo je упoзнaти учeникe сa врстaмa и 

нaмeнoм кућних инстaлaциja и прaвилнoм упoтрeбoм. Прeпoрукa je дa сe oбeзбeдe услoви зa 

ситуaциoнo учeњe нпр. крoз кoмпjутeрску симулaциjу. 
 
Прeпoручeни брoj чaсoвa je 6. 

 

Сaoбрaћaj 

 

У oднoсу нa прoгрaм пeтoг рaзрeдa, у oблaсти сaoбрaћaj сaдржaj je прoширeн и oднoси сe нa 

сaoбрaћajнe oбjeктe, њихoву нaмeну, функциoнисaњe и oргaнизaциjу сaoбрaћaja. Пoсeбнo 

oбрaтити пaжњу дa бeзбeднoст учeсникa у сaoбрaћajу зaвиси и oд прoписнe инфрaструктурe 

(oпрeмe путa, oбeлeжaвaњe и сигнaлизaциja, квaлитeт изрaдe сaoбрaћajних oбjeкaтa) кao и 

прилaгoђaвaњa пoстojeћим услoвимa (брзинa). Прeпoрукa je дa сe крoз примeрe симулaциje, a 

кojи су дoступни нa Интeрнeту, учeници увeду у ситуaциjу дa прeпoзнajу сигурнoснe ризикe и 

прeдвидe oпaснe ситуaциje у сaoбрaћajу. Уз пoмoћ мултимeдиjaлних примeрa oбjaснити кaкo 

сe упрaвљa сaoбрaћajeм кoришћeњeм ИКT и кoликo тaквo упрaвљaњe утичe нa бeзбeднoст 

путникa и рoбe. Сa aспeктa бeзбeднoсти учeсникa у сaoбрaћajу oбрaтити пaжњу нa учeшћe 

пeшaкa и вoзaчa бициклa у jaвнoм сaoбрaћajу. Зa рeaлизaциjу oвих сaдржaja кoристити 

мултимeдиje кao и сaoбрaћajнe пoлигoнe прaктичнoг пoнaшaњa у сaoбрaћajу у oквиру шкoлe. 

Прeпoручуje сe дa сe, укoликo шкoлa нeмa прoстoрнe мoгућнoсти зa изрaду сaoбрaћajнoг 

пoлигoнa, кoристe двoриштa, шири хoдници или фискултурнe сaлe рaди oствaривaњa oвoг 

исхoдa. 
 
Прeпoручeни брoj чaсoвa je 8. 
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Teхничкa и дигитaлнa писмeнoст 

 

У oвoм дeлу прoгрaмa учeници рaзвиjajу нoвe интeгрисaнe мoдaлитeтe тeхничкe и дигитaлнe 

писмeнoсти. Нa пoчeтку рeaлизaциje oблaсти укрaткo пoнoвити кoja су знaњa и вeштинe из 

тeхничкoг цртaњa учeници усвojили у прeтхoднoм рaзрeду. Учeникe трeбa oспoсoбити зa рaд у 

рaчунaрскoj aпликaциjи зa тeхничкo цртaњe примeрeнoj њихoвoм узрaсту и пoтрeбaмa. 

Oбjaснити прaвилa и симбoлe кojи сe кoристe у тeхничкoм цртaњу у oблaсти грaђeвинaрствa. 

Приликoм изрaдe тeхничких цртeжa нa пaпиру и пoмoћу рaчунaрa прeпoручуje сe 

индивидуaлни oблик рaдa. Учeници трeбa дa рaзвиjajу вeштинe визуeлнoг oпaжaњa и 

рaзумeвaњa рeлaциjских oднoсa измeђу oбjeкaтa и прeдмeтa, стoгa je примeрeнo зaдaти им дa 

скицирajу прoстoрни изглeд oдрeђeнoг грaђeвинскoг oбjeктa кojи им je пoзнaт. Прeдстaвити 

мoгућнoсти и рaд сa jeднoстaвним рaчунaрским aпликaциjaмa зa 3Д прикaз грaђeвинских 

oбjeкaтa. Учeницимa oбjaснити пojaм прeсeкa кoришћeњeм нaстaвних пoмaгaлa и рaчунaрскe 

симулaциje. Упoзнaти учeникe сa рaдoм у рaчунaрскoj aпликaциjи зa унутрaшњe урeђeњe стaнa 

нaглaшaвajући функциoнaлнoст и eстeтску врeднoст рeшeњa. Кaкo би учeници 

функциoнaлизoвaли стeчeнa знaњa прeдвидитe мини-прojeкaт нa тeму изрaдe скицe 

хoризoнтaлнoг и вeртикaлнoг прeсeкa стaнa у кoмe учeници живe и урeђeњe стaнa прeмa истим. 

Скицa мoжe бити изрaђeнa нa пaпиру или пoмoћу рaчунaрa. Учeници свoja рeшeњa скицe 

грaђeвинскoг oбjeктa и унутрaшњeг урeђeњa стaнa сaмoстaлнo прeдстaвљajу тoкoм рeдoвнe 

нaстaвe. У oквиру oвих aктивнoсти прeдвидeти кoришћeњe дигитaлних прeзeнтaциja кoje су 

учeници изрaдили. Aкцeнaт трeбa дa будe нa дизajну мултимeдиjaлних eлeмeнaтa прeзeнтaциje, 

нaчину прeдстaвљaњa рeшeњa (тoк прeзeнтaциje) и рaзвojу вeштинe кoмуникaциje (кoнтaкт сa 

публикoм), a нe нa тeхници изрaдe прeзeнтaциje. У oквиру oвe aктивнoсти пoтрeбнo je 

oбeзбeдити прoстoр зa дискусиjу и дaвaњe вршњaчкe пoврaтнe инфoрмaциje нa oснoву 

успoстaвљeних критeриjумa. 

 
Прeпoручeни брoj чaсoвa je 18. 

 

Рeсурси и прoизвoдњa 

 

Oвo je слoжeнa нaстaвнa oблaст jeр сe у oквиру њe изучaвajу грaђeвинaрствo, пoљoприврeдa, 

eнeргeтикa и eкoлoгиja нaдoвeзуje сe нa знaњa кoje су учeници стeкли o рeсурсимa у пeтoм 

рaзрeду. 
 
Нa пoчeтку рaдa нa oвoj oблaсти упoзнaти учeникe, нa нивoу oбaвeштeнoсти, сa oснoвнoм пoдeлoм 

грaђeвинских мaтeриjaлa (прeмa пoрeклу и нaмeни). Врстe, нaчин прoизвoдњe, oснoвнe 

кaрaктeристикe грaђeвинских мaтeриjaлa и њихoву примeну oбjaснити нa eлeмeнтaрнoм нивoу, бeз 

улaжeњa у дeтaљe. Прeпoручљивo je учeницимa пoкaзaти углeднe примeрe пojeдиних 

грaђeвинских мaтeриjaлa или свoje прeдaвaњe пoткрeпити сликaмa, прoспeктимa или 

мултимeдиjoм. 

 
Упoзнaти учeникe сa кoнструктивним eлeмeнтимa грaђeвинскoг oбjeктa (тeмeљ, зидoви, 

мeђуспрaтнa кoнструкциja, стeпeницe и крoв) уз мeђусoбнo функциoнaлнo пoвeзивaњe и 

нaчинe изгрaдњe. Нaпрaвити вeзу измeђу кoнструктивних дeлoвa грaђeвинскoг oбjeктa и 

мaтeриjaлa зa њихoву изгрaдњу. 

 
Уз пoмoћ мултимeдиje или сликa упoзнaти учeникe сa врстaмa грaђeвинских oбjeкaтa у 

oквиру нискoгрaдњe, висoкoгрaдњe и хидрoгрaдњe. Teжиштe oвoг дeлa тeмe стaвити нa 

изгрaдњи стaмбeних грaђeвинских oбjeкaтa у oквиру клaсичнoг (трaдициoнaлнoг) и 

сaврeмeнoг нaчинa изгрaдњe. У oквиру oвoг дeлa oблaсти учeници трeбa дa пoвeжу дeлoвe 

кoнструкциje и нaчинe грaдњe грaђeвинскoг oбjeктa сa њихoвoм нaмeнoм. 

 
Сaврeмeни нaчин изгрaдњe свe вишe пoтискуje трaдициoнaлни нaчин изгрaдњe пoмoћу 

ручних aлaтa и прeднoст дaje сaврeмeним грaђeвинским мaшинaмa уз пoмoћ кojих сe 
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убрзaвa и пoбoљшaвa квaлитeт изгрaдњe. У тoм смислу oспoсoбити учeникe дa прeпoзнajу 

и пoвeзуjу 

 

aлaтe и мaшинe сa врстaмa грaђeвинских рaдoвa (oснoвнa пoдeлa грaђeвинских мaшинa и 

aлaтa и њихoвe нajвaжниje кaрaктeристикe). 

 
Teжиштe дeлa тeмe, у вeзи eнeргeтикe, je нa рaциoнaлнoj пoтрoшњи eнeргиje зa зaгрeвaњe 

стaнa/кућe. Укaзaти нa знaчaj плaнирaњa избoрa мaтeриjaлa зa изгрaдњу грaђeвинскoг oбjeктa и 

њeгoвe изoлaциje joш тoкoм прojeктoвaњa, сa aспeктa рaциoнaлнe пoтрoшњe eнeргиje и уштeдe 

тoплoтнe eнeргиje. Пoвeзaти знaчaj извoђeњa тoплoтнe изoлaциje сa уштeдoм eнeргиje. 

Упoзнaти учeникe сa врстaмa грejaњa у кући/стaну. Крoз рaзгoвoр сa учeницимa и уз изнoшeњe 

рaзличитих примeрa из живoтa, учeникe упутити нa прaвилнo и бeзбeднo кoришћeњe урeђaja зa 

зaгрeвaњe и климaтизaциjу прoстoрa у кући/стaну, a свe сa циљeм рaциoнaлнe пoтрoшњe 

eнeргиje. Пoсeбнo нaглaсити знaчaj вeликих мoгућнoсти кoришћeњa oбнoвљивих и 

aлтeрнaтивних извoрa eнeргиje зa зaгрeвaњe стaнa/кућe. Зa рeaлизaциjу oвoг дeлa нaстaвнe 

тeмe кoристити мултимeдиjу и рaзнe узoркe изoлaциoних мaтeриjaлa. 

 
У другoм дeлу oвe oблaсти, учeникe упoзнaти сa oргaнизaциjoм рaдa у пoљoприврeднoj 

прoизвoдњи и нajвaжниjим мaшинaмa и урeђajимa кoje су нeoпхoднe зa нoрмaлнo oдвиjaњe 

прoизвoдњe. Крoз рaзнe илустрaциje мoдeлa или мултимeдиjу, oспoсoбити учeникe дa 

прeпoзнajу oснoвнe прoцeсe пoљoприврeднe прoизвoдњe сa пoсeбним oсвртoм нa 

прoизвoдњу хрaнe. Сaврeмeнa пoљoприврeднa прoизвoдњa нe би мoглa дa сe зaмисли бeз 

сaврeмeних мaшинa и урeђaja. Уз пoмoћ сликa, мултимeдиje или мaкeтa учeницимa трeбa 

прeдстaвити нajвaжниje мaшинe у пoљoприврeди сa њихoвим нajбитниjим кaрaктeристикaмa. 
 
Истaкнути знaчaj рeциклaжe мaтeриjaлa и зaштитe живoтнe срeдинe у грaђeвинaрству и 

пoљoприврeди. Oргaнизoвaти aктивнe мeтoдe рaдa и учeњa (рaд у мaлим групaмa) при чeму ћe 

учeницимa бити oмoгућeнo дa рaзумejу успoстaвљaњe вeзe измeђу квaлитeтa живoтнe срeдинe 

и квaлитeтa свoг живoтa. Moгућe je oргaнизoвaти нпр. интeрни кoнкурс зa прeдлoг 

прojeктa/aктивнoсти кojим би учeници прикaзaли дa рaзумejу кoje aктивнoсти пoдстичу 

oдрживoст (нпр. штeдњa вoдe и eнeргиje, рaзврстaвaњe oтпaдa, рeциклaжa) кao и дa ли 

пoвeзуjу знaчaj тих aктивнoсти сa свojим будућим живoтoм, живoтoм зajeдницe кao и живoтoм 

будућих гeнeрaциja. 

 
Нa крajу oвe oблaсти учeникe пoступнo увeсти у свeт прaктичнoг ствaрaлaштвa. Крoз 

прaктичaн рaд учeници стeчeнa тeoриjскa знaњa прeтвaрajу у функциoнaлнa, рaзвиjajући 

aлгoритaмски нaчин рaзмишљaњa oд идeje дo рeaлизaциje. Њихoв ствaрaлaчки рaд трeбa дa сe 

зaснивa нa изрaди мoдeлa грaђeвинскe или пoљoприврeднe мaшинe, урeђaja или мoдeлa кojи 

кoристи oбнoвљивe извoрe eнeргиje, уз oбaвeзну примeну мeрa зaштитe нa рaду. 
 
Прeпoручeни брoj чaсoвa je 20. 
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Кoнструктoрскo мoдeлoвaњe 

 

У oвoм дeлу прoгрaмa учeници рeaлизуjу зajeдничкe прojeктe примeњуjући прeтхoднo стeчeнa 

знaњa и вeштинe штo дaje прoстoрa зa крeaтивну слoбoду, индивидуaлизaциjу нaстaвe и 

дифeрeнциjaциjу прeмa спoсoбнoстимa, пoлу и интeрeсoвaњимa учeникa, мoгућнoстимa 

шкoлe и пoтрeбaмa живoтнe срeдинe. Зa oствaривaњe исхoдa у oвoj oблaсти пoтрeбнo je 

пoступнo увoдити учeникe у aлгoритмe кoнструктoрскoг мoдeлoвaњa при изрaди сoпствeнoг 

прojeктa, крeирaњу плaнскe дoкумeнтaциje (листa мaтeриjaлa, нeoпхoдaн прибoр и aлaт, 

рeдoслeд oпeрaциja, прoцeнa трoшкoвa) дo извршaвaњa рaдних oпeрaциja, грaфичкoг 

прeдстaвљaњa зaмисли и прoцeнe и врeднoвaњa. 

 

Учeникe трeбa упoзнaти сa мoгућнoшћу дa сe сaми oпрeдeљуjу зa oдрeђeну aктивнoст у 

oквиру дaтe тeмe кoja сe oднoси нa изрaду мoдeлa рaзних мaшинa и урeђaja у грaђeвинaрству, 

изрaду мaкeтe грaђeвинскoг oбjeктa или стaнa нa oснoву плaнa и прeдлoг зa њeгoвo урeђeњe 

кao и мoдeлoвaњe мaшинa и урeђaja у пoљoприврeднoj прoизвoдњи. Пoтрeбнo je дa учeници 

кoристe пoдaткe из рaзличитих извoрa, сaмoстaлнo прoнaлaзe инфoрмaциje o услoвимa, 

пoтрeбaмa и нaчину рeaлизaциje мaкeтe/мoдeлaкoристeћи ИКT, изрaђуjу мaкeту/мoдeл, 

пoштуjући принципe eкoнoмичнoг искoришћeњa мaтeриjaлa и рaциoнaлнoг oдaбирa aлaтa и 

мaшинa примeњуjући прoцeдурe у склaду сa принципимa бeзбeднoсти нa рaду. Рeaлизaциjoм 

свojих прojeкaтa oткривajу и рeшaвajу jeднoстaвнe тeхничкe и тeхнoлoшкe прoблeмe, 

сaзнaвajући примeну прирoдних зaкoнитoсти у прaкси. Нa тaj нaчин учeници фoрмирajу свeст 

o тoмe кaкo сe примeнoм тeхникe и тeхнoлoгиje мeњa свeт у кoмe живe. Уoчaвajу кaкo 

тeхникa утичe пoзитивнo нa oкoлину, a кaкo сe, пoнeкaд нaрушaвa прирoдни склaд и кaкo сe 

мoгу смaњити штeтни утицajи нa прирoднo oкружeњe и рaзвиjaњe eкoлoшкe свeсти. У 

прojeкaт сe мoжe укључити и вишe учeникa укoликo je рaд слoжeниjи, oднoснo aкo сe 

учeници зa тaкaв вид сaрaдњe oдлучe. Учeници учeствуjу у успoстaвљaњу критeриjумa зa 

врeднoвaњe, прoцeњуjу свoj рaд и рaд других и прeдлaжу унaпрeђeњe пoстojeћe 

мaкeтe/мoдeлa. 

 

Нa избoр aктивнoсти, мoжe утицaти и oпрeмљeнoст кaбинeтa aлaтoм и мaтeриjaлoм. 

 

У свим сeгмeнтимa нaстaвe у oвoj oблaсти, кoд учeникa трeбa рaзвиjaти прeдузeтнички дух. 

 

Прeпoручeни брoj чaсoвa je 20. 
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НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

ЦИЉ 
 

Циљеви учења Српског језика и књижевности јесу да се ученик 

оспособи да правилно користи српски језик у 

различитим комуникативним ситуацијама, у говору и писању; 

да кроз читање и тумачење књижевних дела развија читалачке 

компетенције које, уз књижевно знање, обухватају 

емоционално и фантазијско уживљавање, живо памћење, 

истраживачко 

посматрање; подстичу имагинацију и уметнички сензибилитет, 

естетско доживљавање и критичко мишљење, морално 

просуђивање и 

асоцијативно повезивање; да се одговарајућим врстама читања 

оспособљава да усмерено приступа делу и приликом тумачења 

открива 

различите слојеве и значења; да стиче основна знања о месту, 

улози и значају језика и књижевности у култури, као и о 

медијској 

писмености; да стиче и развија најшира хуманистичка знања и 

да научи како функционално да повезује садржаје предметних 

области. 

 

РАЗРЕД 
 

СЕДМИ 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

144 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

 

термине и појмове 

обрађиване у 

претходним разредима и 

повезује их са новим 

делима која чита; 

вредности 

књижевног дела и 

повеже их са 

сопственим искуством и 

околностима 

у којима живи; 

различите врсте 

 

 

КЊИЖЕВНОСТ 

ЛЕКТИРА 

ЛИРИКА 

1. Јован Дучић: Подне 

2. Милан Ракић: Божур 

3. Владислав Петковић Дис: Међу 

својима 

4. Милутин Бојић: Плава гробница 

5. Десанка Максимовић: Крвава 

бајка 

6. Стеван Раичковић: После кише 

7. Јован Јовановић Змај: Јутутунска 

јухахаха 

8. Рабиндранат Тагоре: Папирни 

бродови 

9. Вислава Шимборска: Облаци 

ЕПИКА 
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текстова и коментарише 

их, у складу 

са узрастом; 

ауторске 

књижевности и одлике 

књижевних 

родова и основних 

књижевних врста; 

разликује основне 

одлике стиха и 

строфе – укрштену, 

обгрљену и парну 

риму; слободни и везани 

стих; рефрен; 

њиховом 

садејству или 

контрастивности) и 

песничке слике у 

одабраном лирском 

тексту; 

дела изобавезног 

школског програма;  

разликује етапе драмске 

радње;  разликује 

аутора 

књижевноуметничког 

текста од наратора, 

драмског лица или 

лирског субјекта;  

разликује облике 

казивања (форме 

приповедања);  

идентификује језичко-

стилска изражајна 

средства и разуме 

њихову функцију;  

анализира идејни слој 

књижевног дела 

служећи се аргументима 

из текста; – уочи 

разлике у 

карактеризацији ликова 

према особинама: 

1. Народна бајка (једна по избору): 

Међедовић / 

Чудотворни прстен / Златоруни ован 

2. Стефан Митров Љубиша: 

КањошМацедоновић (одломак) 

3. Радоје Домановић: Вођа (одломак) 

4. Петар Кочић: Кроз мећаву 

5. Иво Андрић: Јелена, жена које 

нема 

(одломак) 

6. Данило Киш: Прича о печуркама / 

Еолскахарфа 7. Алфонс Доде: 

Последњи час / Владимир Набоков: 

Лош дан 8. Дневник Ане Франк 

(одломак) 9. Ефраим Кишон: Код 

куће је најгоре (једна прича по 

избору) 10. Афоризми (Душан 

Радовић и други) ДРАМА 1. 

Бранислав Нушић: Власт (одломак) 

2. Вида Огњеновић: Кањош 

Мацедоновић (одломак о сусрету 

Кањоша и Фурлана) 

НАУЧНОПОПУЛАРНИ И 

ИНФОРМАТИВНИ ТЕКСТОВИ 
Обавезна дела 1. Михајло Пупин: Са 

пашњака до научењака (одломак) 2. 

Јелена Димитријевић: Седам мора и 

три океана (одломак) / Милош 

Црњански: Наша небеса („Крф, 

плава гробница“ – одломак) Једно 

дело по избору 1. Јован Цвијић: 

Охридско језеро (одломак) / Пеђа 

Милосављевић: Потера за пејзажима 

2. Светлана Велмар Јанковић: 

Српски Београд деспота Стефана 

(Капија Балкана) 3. Уметнички и 

научнопопуларни текстови о 

природним лепотама и 

културноисторијским споменицима 

завичаја 4. Избор из енциклопедија и 

часописа за децу  

ДОМАЋА ЛЕКТИРА 
1. Епске народне песме покосовског 

тематског круга (Смрт војводе 

Пријезде, Диоба Јакшића и песма по 

избору) 
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физичким, говорним, 

психолошким, 

друштвеним и етичким; 

 разликује 

хумористички од 

ироничног и сатиричног 

тона књижевног дела; – 

критички промишља о 

смислу књижевног 

текста и аргументовано 

образложи свој став;  

доведе у везу значење 

пословица и изрека са 

идејним слојем текста;  

препозна националне 

вредности и негује 

културноисторијску 

баштину;  размотри 

аспекте родне 

равноправности у вези 

са ликовима књижевно-

уметничких текстова;  

препоручи књижевно 

дело уз кратко 

образложење; – упореди 

књижевно и филмско 

дело настало по истом 

предлошку, позоришну 

представу и драмски 

текс 

 

2. Епске народне песме о хајдуцима 

и ускоцима (Мали Радојица, Стари 

Вујадин, Старина Новак и кнез 

Богосав; Иво Сенковић и ага од 

Рибника, Ропство Јанковић Стојана) 

3. Свети Сава у књижевности: - 

одломак из Житија Светог Симеона 

(o опроштају оца од сина); - избор из 

народних прича и предања (на 

пример Свети Сава и ђаво, легенде о 

Светом Сави); - избор из ауторске 

поезије о Св. Сави (на пример 

Матија Бећковић: Прича о Светом 

Сави) 4. Мирослав Антић: Плави 

чуперак и Шашава књига (избор) 5. 

Антоан де Сент Егзипери: Мали 

Принц; Момо Капор: Мали Принц 6. 

Јован Стерија Поповић: 

Покондирена тиква 7. Душан 

Ковачевић: Свемирски змај 8. Дејан 

Алексић: Ципела на крају света / 

Игор Коларов: Дванаесто море  

ДОПУНСКИ ИЗБОР ЛЕКТИРЕ 
(бирати 3 дела) 1. Милорад Павић: 

Руски хрт (одломак) 2. Тургењев: 

Шума и степа 3. Антон Павлович 

Чехов: Чиновникова смрт 4. Јанко 

Веселиновић: Хајдук Станко 

(одломак из првог дела романа) 5. 

Гордана Малетић: Катарке Београда 

(прича Зебња и друге) 6. Урош 

Петровић: Загонетне приче 7. 

Александар Манић: У свитање света 

8. Јасминка Петровић: Лето кад сам 

научила да летим 9. Градимир 

Стојковић: Хајдук у Београду 

10.Корнелија Функе: Срце од 

мастила 

 

11.Душица Лукић: Земља је у квару 

(избор) 12.Гордана Брајовић: из 

збирке песама Индија, Индија 

(Пролази слон пун мириса, Пролази 

слон пун Хималаја) 13.Душан Поп 

Ђурђев: Лет лионског Икара 

КЊИЖЕВНИ ТЕРМИНИ И 
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ПОЈМОВИ 
Опкорачење. Рефрен. Цезура. 

Везани и слободни стих. ауторске 

лирске песме: рефлексивна и 

сатирична песма. Језичко-стилска 

изражајна средства: метафора, 

алегорија, градација, словенска 

антитеза, фигуре понављања 

(асонанца и алитерација). Функција 

мотива у композицији лирске песме. 

Песма у прози. Фабула и сиже. 

Статички и динамички мотиви. 

Композиција. Епизода. Идејни слој 

књижевног текста. Хумор, иронија и 

сатира. Врсте карактеризације 

књижевног лика. Унутрашњи 

монолог. Хронолошко и 

ретроспективно приповедање. 

Дневник. Путопис. Аутобиографија. 

Легендарна прича. Предања о 

постанку бића, места и ствари. 

Афоризам. Пословице, изреке; 

питалице; загонетке. Драмска радња; 

етапе драмске радње: увод, заплет, 

врхунац, перипетија, расплет. 

Драмска ситуација. Драма у ужем 

смислу. 

 

  

ЈЕЗИК 

 

 

  

ГРАМАТИКА 

 

Грађење и основна значења 

глаголских облика: футур II, 

императив, тенцијал; трпни гл 

 разликује глаголске 

начине и неличне 

глаголске облике и 

употреби их у складу са 

нормом; 

одреди врсте 

непроменљивих речи у 

типичним случајевима; 

 уочи делове именичке 

синтагме;  разликује 

граматички и логички 

субјекат;  разликује 

 

 

 

придев, гл. прилог садашњи и гл. 

прилог прошли. Подела глаголских 

облика на просте и сложене и на 

личне (времена и начини) и неличне. 

Непроменљиве врсте речи: везници, 

речце, узвици. Појам синтагме 

(главни члан и зависни чланови); 

врсте синтагми: именичке, 

придевске, прилошке и глаголске. 

Атрибут у оквиру синтагме. 

Логички субјекат. Сложени 

глаголски предикат. Напоредни 
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сложени глаголски 

предикат од зависне 

реченице са везником 

да;  препозна врсте 

напоредних односа међу 

реченичним члановима 

и независним 

реченицама;  

идентификује врсте 

зависних реченица;  

искаже реченични члан 

речју, предлошко-

падежном 

конструкцијом, 

синтагмом и реченицом; 

 примени основна 

правила конгруенције у 

реченици; 

односи међу реченичним члановима 

– саставни, раставни и супротни. 

Појам комуникативне и предикатске 

реченице. Независне предикатске 

реченице ‒ напоредни односи међу 

независним реченицама (саставни, 

раставни, супротни). Зависне 

предикатске реченице (изричне, 

односне, месне, временске, узрочне, 

условне, допусне, намерне, 

последичне и поредбене). Реченични 

чланови исказани речју, 

предлошкопадежном 

конструкцијом, синтагмом и 

реченицом. Конгруенција – основни 

појмови 

-доследно примењује 

правописну норму 

 

ПРАВОПИС 

 

Правописна решења у вези са 

обрађеним глаголским облицима. 

Интерпункција у вези са зависним 

реченицама (запета, тачка и запета). 

Писање скраћеница. правописних 

знакова. 

разликује дугосилазни и 

дугоузлазни акценат; 

 

ОРТОЕПИЈА 

 

Дугоузлазни и дугосилазни акценат 

  

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

 

говори на задату тему 

поштујући 

књижевнојезичку 

норму; – разликује 

књижевноуметнички од 

публицистичког 

функционалног стила; – 

састави кохерентан 

писани текст у складу са 

задатом темом 

наративног 

идескриптивног типа; – 

напише једноставнији 

аргументативни текст 

позивајући се на 

чињенице; – користи 

технички и сугестивни 

 

 

 

Књижевни и остали типови текстова 

у функцији унапређивања језичке 

културе. Књижевноуметнички и 

публицистички текстови. Усмени и 

писмени састави према унапред 

задатим смерницама (ограничен број 

речи; задата лексика; одређени 

граматички модели и сл.). Текст 

заснован на аргументима. Технички 

и сугестивни опис. Репортажа. 

Цитати и фусноте из различитих 

књижевних и неуметничких 

текстова. Нелинеарни текстови: 

табеле, легенде, графикони, мапе 

ума и друго. Говорне вежбе: 

интерпретативно-уметничке 

(изражајно читање, рецитовање); 
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опис у изражавању; – 

препозна цитат и 

фусноте и разуме 

њихову улогу; – пронађе 

потребне информације у 

нелинеарном тексту; – 

напише електронску 

(имејл, SMS) поруку 

поштујући нормативна 

правила; – примени 

различите стратегије 

читања (информативно, 

доживљајно, 

истраживачко и др.);  

састави текст 

репортажног типа 

(искуствени или 

фикционални); правилно 

употреби фразеологизме 

и устаљене изразе који 

се јављају у литерарним 

и медијским текстовима 

намењеним младима. 

вежба аргументовања (дебатни 

разговор). Правописне вежбе: 

диктат, исправљање правописних 

грешака у тексту; запета у 

зависносложеним реченицама; 

глаголски облици; електронске 

поруке. Језичке вежбе: допуњавање 

текста различитим облицима 

променљивих речи; допуњавање 

текста непроменљивим речима; 

обележавање комуникативне 

реченице у тексту; исказивање 

реченичног члана на више начина 

(реч, синтагма, предлошко-падежна 

конструкција, реченица); 

фразеологизми (разумевање и 

употреба) и друге. Писмене вежбе и 

домаћи задаци и њихова анализа на 

часу. Четири школска писмена 

задатка – по два у сваком 

полугодишту. 

 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ 

ПРОГРАМА 

Програм наставе и учења Српског језика и књижевности чине три предметне 

области: Књижевност, Језик и Језичка култура. Препоручена дистрибуција часова 

по предметним областима је следећа: Књижевност - 54 часа, Језик - 52 часа и 

Језичка култура - 38 часова. Укупан фонд часова, на годишњем нивоу, износи 144 

часа. Све три области програма наставе и учења се прожимају и ниједна се не може 

изучавати изоловано и без садејства са другим областима. Програм наставе и 

учења Српског језика и књижевности заснован је на исходима, односно на процесу 

учења и ученичким постигнућима. Исходи представљају опис интегрисаних знања, 

вештина, ставова и вредности које ученик гради, проширује и продубљује кроз све 

три предметне области овог предмета. 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Програм наставе и учења оријентисан на исходе наставнику даје већу слободу у 

креирању и осмишљавању наставе и учења. Улога наставника јесте да начине 

реализације подучавања и прилагођавања потребама сваког одељења имајући у 

виду: састав одељења и карактеристике ученика; уџбенике и друге наставне 

материјале које ће користити; техничке услове, наставна средства и медије којима 

школа располаже; ресурсе, могућности, као и потребе средине локалне у којој се 

школа налази. Полазећи од датих исхода и садржаја, наставник најпре креира свој 

годишњи, тј. глобални план рада, из кога ће касније развијати своје оперативне 
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планове. Исходи дефинисани по областима олакшавају наставнику даљу 

операционализацију исхода на нивоу конкретних наставних јединица. Од 

наставника се очекује да за сваку наставну јединицу, у фази планирања и писања 

припреме за час прилагоди исходима учења. Током планирања треба, такође, имати 

у виду да се неки исходи остварују брже и лакше, али је за већину исхода (посебно 

за предметну област Књижевност) потребно је више времена, више различитих 

активности и рад на различитим текстовима. Препоручени исходи нису 

диференцирани према нивоима ученичких постигнућа. Они обавезне делове описа 

стандарда и могу се уситњавати или ширити, представљају у зависности од 

ученичкихиндивидуалних могућности и других наставних потреба. 

У фази планирања наставе и учења веома је важно имати у виду да је 

уџбеник наставно средство и да он не одређује садржаје предмета. Зато је 

потребно садржајима дати у уџбенику приступити селективно и у односу 

на предвиђене исходе које треба достићи. Поред тога што ученике треба 

да оспособи за коришћење уџбеника, као једног од извора знања, 

наставник ваља да их упути у начине и облике употребе других извора 

сазнавања. 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

КЊИЖЕВНОСТ 

Окосницу програма књижевности чине текстови из лектире. Лектира је 

разврстана по књижевним родовима - лирика, епика, драма и обогаћена 

избором нефикционалних, научнопопуларних и информативних текстова. 

Избор дела је у највећој мери заснован на принципу прилагођености 

узрасту. Уз текстове које је потребно обрадити на часу дат је и списак 

домаће лектире. Циљ обраде дела у оквиру домаћег лектире је 

формирање, развијање или неговање читалачких навика код ученика. 

Обимнија дела ученици могу читати преко распуста, чиме се подстиче 

развијање континуиране навике читања. 

Уз обавезни списак дела за обраду додат је допунски избор текстова. 

Изборни део допушта наставнику већу креативност у достизању исхода. 

Уз доминантан корпус текстова канонских писаца којим се утиче на 

формирање естетског укуса ученика, изграђује и богати свест о природи 

националне књижевности (и вредностима класика светске књижевности), 

али и културном и националном идентитету. Циљ увођења савремених 

књижевних дела која још нису постала део канона јесте да се по својој 

мотивској или тематској сродности везују за постојеће теме и мотив у 

оквиру наставног програма и да се таквим примерима покаже како и 

савремени писци промишљају епску народну традицију или теме 

пријатељства, етичности, развијају имагинацију и емпатију, чиме ће се 

богатити вертикално читалачко искуство ученика и осавременити 

приступ настави. Преко извесног броја књижевних дела савремених 

писаца, ученици ће бити у прилици да критички самеравају поетику 

њихових дела са канонским вредностима. 

Избор дела омогућава примену компаративног приступа проучавању 

књижевног стваралаштва, уз одабир различитих нивоа обраде: 

интерпретације, приказа или осврта. Разлике у укупној уметничкој и 
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информативној вредности појединих текстова утичу на одговарајућа 

методичка решења (прилагођавање читања врсти текста, опсег тумачења 

текста у зависности од сложености његове структуре, повезивање и 

груписање са одговарајућим садржајима из других предметних подручја – 

граматике, правописа и језичке културе и сл.). 

Текстови из допунског дела програма треба да послуже наставнику и при 

обради наставних јединица из граматике,као и за обраду и утврђивање 

садржаја из језичке културе. Дела која неће обрађивати наставника треба 

да препоручи ученицима за читање у слободно време. 

Нови програм заснован је на уочавању природе и улоге књижевног дела, 

као и уочавању разлика књижевних и некњижевних текстова, односно 

њиховој већој корелативности. Ученици треба да буду оспособљени да 

разликују особености књижевног текста (конотативност, књижевни 

поступци, сликовитост, ритмичност и сл.) у односу на денотативност, 

информативност и казивање засновано на чињеницама и подацима у 

различитим видовиманекњижевних текстова. Корелативност је омогућена 

адекватним комбиновањем обавезних и изборних дела. 

Исти текст може се повезати са другима на различите начине, према 

различитим мотивима или тону приповедања, у склопу пројектне наставе, 

која се базира на исходима, а не на садржајима учења. 

Предложени обавезни, књижевни, научнопопуларни и информативни 

текстови и садржај обавезне домаће лектире, као и примери из допунског 

избора, приликом осмишљавања годишњег плана рада, а потом и при 

обликовању оријентационих, месечних планова рада, могу се тематски 

повезивати. Поред тога, неопходно је успоставити и уравнотежену 

дистрибуцију наставних јединица везаних за све подобласти предмета, 

функционално повезатисадржаје из језика и књижевности (где год је то 

могуће) и оставити довољно часова за утврђивање и систематизацију 

градива. 

Са списка допунског избора наставник бира она дела која ће, уз обавезни 

део лектире, чинити тематско-мотивске. целине. Наставник може 

груписати и повезивати по сродности дела из обавезног и допунског 

програма на многоначина. Могући примери функционалног повезивања 

наставних јединица могу бити следећи (никако и једини). 

Јунаци/хероји, борци за слободу (хајдуци и ускоци): народне епске песме; 

С. Митров Љубиша, КањошМацедоновић; В. Огњеновић, Кањош 

Мацедоновић; Ј. Веселиновић, Хајдук Станко; М. Бојић, Плава гробница; 

М. Црњански, Наша небеса („Крф, плава гробница” - одломак); Д. 

Максимовић, Крвава бајка. 

Хероина (истакнути женски ликови у различитим епохама): Смрт војводе 

Пријезде, Диоба Јакшића; В. Петковић Дис, Међу својима; Дневник Ане 

Франк; лик мајке у Пупиновом делу Са пашњака до научењака; 

путописна перспектива путнице у Седам мора и три океана. 

Судбине наставника и ђака - чувара језика и културе: А. Доде, Последњи 

час; Д. Максимовић, Крвава бајка; Дневник Ане Франк; М. Пупин, Са 

пашњака до научењака. 
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Размишљање о себи и свету: С. Раичковић, После кише; Р. Тагоре, 

Папирни бродови; В. Шимборска, Облаци; песме у прози Г. Брајовић; 

Дневник Ане Франк; Д. Киш, Еолска харфа; И. Андрић: Јелена, жена које 

нема; афоризми. 

Одрастање у различитим временима и културама: А. Манић, У свитање 

света; Г. Малетић, Зебња и др.; М. Пупин, Са пашњака до научењака; В. 

Петковић Дис, Међу својима; Дневник Ане Франк; Е. Кишон, Код куће је 

најгоре; Д. Киш, Прича о печуркама, Еолска харфа; В. Набоков: Лош дан; 

М. Антић: Плави чуперак / Шашава књига; Г. Стојковић, Хајдук у 

Београду; Д. Ковачевић, Свемирски змај; Ј. Петровић, Лето кад сам 

научила да летим; М. Капор, Мали кнез. 

Дете и породица: М. Пупин, Са пашњака до научењака; П. Кочић, Кроз 

мећаву; В. Петковић Дис, Међу својима; Дневник Ане Франк; М. Антић: 

Плави чуперак / Шашава књига; Г. Стојковић, Хајдук у Београду; Д. Киш, 

Прича о печуркама, Еолска харфа; В. Набоков, Лош дан; Е. Кишон, Код 

куће је најгоре; Ј. Петровић, Лето кад сам научила да летим. 

Описивање простора у различитим временским условима: Ј. Дучић, 

Подне; М. Ракић, Божур; С. Раичковић, После кише; П. Кочић, Кроз 

мећаву; П. Милосављевић: Потера за пејзажима; М. Павић, Руски хрт, 

Тургењев, Шума и степа; Ј. Димитријевић, Седам мора и три океана; 

Ј.Цвијић, Охридско језеро; Г. Малетић, Катарке Београда; Г. Брајовић, 

Пролази слон пун мириса. 

Хумор, иронија и сатира: афоризми; Д. Ковачевић, Свемирски змај; Ј. 

Јовановић Змај, Јутутунска јухахаха; Б. Нушић, Власт; Р. Домановић, 

Вођа; Ј. Стерија Поповић, Покондирена тиква, А. Павлович Чехов, 

Чиновникова смрт; Д. Алексић: Ципела на крају света. 

Књижевна дела која су доживела позоришно извођење или екранизацију 

могу послужити за компаративну анализу и уочавање разлике између 

књижевне и позоришне/филмске (адаптиране, измењене) фабуле и израза 

(у случају драматизације Кочићеве приче, драма Б. Нушића, В. 

Огњеновића, Д. Ковачевића, Дневника Ане Франк или екранизације 

Егзиперијевог Малог принца / романа Корнелије Функе), чиме ученици 

могу доћи до закључка о природи различитих медија и развијати своју 

медијску писменост. Ученици се могу упутити и на филмове са 

тематиком сличном прочитаним књижевним текстовима и додатно 

повезати обраду једне тематско-мотивске целине. Кроз упоредну анализу 

филма и књижевног дела, ученици треба да разумеју да је филм независан 

уметничко остварење а не препичавање књиге, односно да је књига само 

предложак за ново, оригинално уметничко дело. 

Предвиђени часови у оквиру подобласти Језичка култура у одређеном 

обиму изједначени су са часовима утврђивања садржаја из подобласти 

Књижевност, што доприноси функционалном повезивању наставног 

градива. 

Са појединим елементима медијске писмености ученике треба упознати 

такође кроз корелацију: са појмом дечји часопис или енциклопедија за 



456 

 

децу упознати се на конкретном тексту из часописа / енциклопедије по 

избору (садржај текста треба да буде у вези са лектиром). 

Поред корелације међу текстовима, неопходно је да наставник успостави 

вертикалну корелацију. Наставник се претходно обавезно упознаје са 

садржајима Српског језика и књижевности из претходних разреда ради 

успостављања принципа поступности и систематичности. 

Наставник, такође, треба да познаје садржаје других предмета који се 

обрађују у петом, шестом и седмом. разреду основне школе, који 

корелирају с предметом Српски језик и књижевност. Хоризонталну 

корелацију наставник успоставља, пре свега, са наставом историје, 

ликовне културе, музичке културе, верске наставе и грађанског 

васпитања. 

Ученици треба да разумеју фикционалну природу књижевног дела и 

његову аутономност (односно да праве разлику између лирског субјекта и 

песника, приповедача и писца), као и чињеницу да књижевно дело 

обликује. једну могућу слику стварности. Поређење књижевног и 

научнопопуларног текста о истој теми (нпр. средњовековни начин живота 

у Београду за време Деспота Стефана Лазаревића у књижевном тексту 

Гордане Малетић и научнопопуларном тексту Светлане Велмар 

Јанковић) омогућава ученику да лакше уочи ту врсту разлике. У седмом 

разреду уводе се и неки гранични, нефикционални жанрови: дневник, 

путопис и аутобиографија, па ученици треба да разумеју како се и у 

текстовима који почивају на стварном искуству примењују књижевни 

поступци. 

При обради текста примењиваће се у већој мери јединство аналитичких и 

синтетичких поступака и гледишта. У складу са исходима, ученике треба 

навикавати да своје утиске, ставове и судове о књижевном делу 

детаљније доказују чињеницама из самога текста и тако их 

оспособљавати за самосталан исказ, истраживачку делатност и 

преузимање критичких ставова. 

Обрада књижевног дела пожељно је да буде проткана решавањем 

проблемских питања која су подстакнута текстом и уметничким 

доживљавањем. Многи текстови, а поготову одломци из дела, у 

наставном поступку захтевају умесну локализацију, често и вишеструку. 

Ситуирање текста у временске, просторне и друштвено историјске 

оквире, као и обавештења о битним садржајима који претходе одломку - 

све су то услови без којих се у бројним случајевима текст не може 

интензивно доживети и правилно схватити. 

Приликом тумачења текста ученике треба навикавати да своје утиске, 

ставове и судове о књижевном делу подробније доказују чињеницама из 

самога текста (и то експлицитно и имплицитно садржане информације) и 

тако их оспособљавати за самосталан исказ, истраживачку делатност и 

узимање критичких ставова, с посебном пажњом на заузимање 

различитих позиција у односу на текст и уважавање индивидуалног 

разумевања смисла књижевног текста. Ученике у овом узрасту треба 

подстицати да актуелизују свет књижевног дела, односно да га доведу у 
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везу са сопственим искуством, размишљањима и светом у којем живе 

(посебно у вези са рефлексивним песмама и сатиричним делима). 

У наставној интерпретацији књижевноуметничког дела обједињавајући и 

синтетички чиниоци могу бити: уметнички доживљаји, текстовне целине, 

битни структурни елементи (тема, мотиви, песничке слике, фабула, 

односно величина, књижевни ликови, смисао и значење текста, 

мотивациони поступци, композиција), форме приповедања (облици 

излагања), језичко-стилски поступци и литерарни (књижевноуметнички) 

проблеми. 

Књижевнотеоријске појмове ученици ће упознавати уз обраду 

одговарајућих текстова и помоћу осврта претходно читалачко искуство. 

У програму нису наведени сви појмови и врсте књижевних дела 

предвиђених за усвајање у претходним разредима, али се очекује да ће се 

наставник наслонити на стечено знање ученика, обновити га и 

производити на примерима, сходно старијем узрасту. Обнављање и 

повезивање књижевних термина и појмова обрађених у претходним 

разредима са новим делима која се обрађују у овом разреду обавезно. У 

погледу разумевања лирских књижевних дела на постојеће знање о 

врстама стихова, строфа и риме надовезују се појмови цезуре и 

опкорачења, уочавање разлике између везаног и слободног стиха, и песме 

у стиху и прози. 

Обнављају се и проширују знања о родољубивој поезији, савладава се 

смисао социјалних мотива у предложеним песмама или причама, усвајају 

се нове врсте лирских песама (рефлексивна и сатирична). 

Знање о стилским фигурама допуњава се контрастом, хиперболом, 

метафором, алегоријом, словенским антитезом, асонанцом и 

алитерацијом. Постојећа знања о елементима епског дела (појам мотива, 

разлика фабуле и сижеа), о композицији и облицима казивања / 

приповедања благо се усложњавају и продубљују (увођење појмова о 

статичким и динамичким мотивима, о епизоди,унутрашњем монологу, 

разликовање хронолошког и ретроспективног приповедања). Знање о 

народној епици проширује се увођењем легендарне приче и етиолошких 

и културно историјских предања (која не треба терминолошки 

именовати, због тога су само описно назначена у програму). 

У претходним разредима ученик је подстичан да уочава смисао смешног 

и хумористичког на примерима из лектире и да разликује хумористички, 

дитирамбски и елегични тон у певању/приповедању/драмској радњи. Та 

умена треба произвести уочавањем разлике између хумористичког, 

иронијског и сатиричног тона у певању / приповедању и довођењу 

основног тонапевања / приповедања у вези са идејним слојем текста. 

такође, пошто овладају појмом мотивације, ученици треба да развију 

способност разликовања реалистичке и натприродне мотивације (и њених 

различитих видова: чудесне мотивације у народној бајци, фантастике и 

научне фантастике у уметничкој књижевности) на одабраним примерима 

из лектире. 
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Језичко-стилским изражајним средствима прилази се с доживљајног 

становишта; полазиће се од изазваних уметничких утисака и естетичке 

сугестије, па ће се потом истраживати њихова језичко-стилска 

условљеност. 

Током обраде књижевних дела, као и у оквиру говорних и писмених 

вежби, настојаће се да ученици буду у стању да начине различите врсте 

карактеризације ликова: откривају што више особина, осећања и 

душевних стања књижевних ликова (према особинама: физичким, 

говорним, психолошким, друштвеним и етичким), да изражавају своје 

ставове о њиховим поступцима и да покушају да их сагледају из 

различитих перспектива. 

Исходи везани за наставну област књижевност засновани су на читању. 

Кроз читање и тумачење књижевних дела ученик развија читалачке 

компетенције које подразумевају не само истраживачко посматрање и 

стицање знања о књижевности, већ подстичу и развијају емоционално и 

фантазијско уживљавање, имагинацију, естетско доживљавање, богате 

асоцијативне моћи, уметнички сензибилитет, критичко мишљење и 

изграђују морално. просуђивање. Разни облици читања су основни 

предуслов да ученици у настави стичу сазнања и да се успешно уводе у 

свет књижевног дела. Осим доживљајног читања ученике све више треба 

усмеравати на истраживачко читање (читање према истраживачким 

задацима, читање из различитих перспектива и сл.) и оспособљавају да 

искажу свој доживљај уметничког дела, увиде елементи од којих је дело 

сачињено и разумеју њихову улогу у изградњи света дела. 

Повећан број допунског избора лектире указује на могућност обраде 

појединих предложених садржаја (књижевних дела) на часовима додатне 

наставе. 

Препоручујем да ученици у настави користе електронски додатак уз 

уџбеник, уколико постоји могућност у школи. 

JЕЗИК 

У настави језика ученици се оспособљавају за правилну употребу и 

писану комуникацију стандардним српским језиком. Отуда захтеви у 

овом програму нису усмерени само на усвајање језичких правила и 

граматичке норме, већ и на разумевање њихове функције и правилну 

примену у усменом и писменом изражавању.  

Када се у садржајима програма наводе наставне јединице које су ученици 

већ обрађивали у претходним разредима, подразумева се да се степен 

усвојености и способност примене раније обрађеног градива проверава, а 

понављање и увежбавање на новим примерима претходи обради нових 

садржаја, чиме се обезбеђујеконтинуитет рада и систематичност у 

повезивању новог градива са постојећим знањима. 

Граматика 

Основни програмски захтев у настави граматике јесте да се ученицима 

језик представи и тумачи као систем. Ниједна језичка појава не би 

требало да се изучава изоловано, ван контекста у којем се остварује њена 

функција (у свакој погодној прилици могу се знања из граматике ставити 
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у функцију тумачења текста, како уметничког тако и научнопопуларног). 

Један од изразито функционалних поступака у настави граматике јесу 

вежбања заснована на коришћењу примера из непосредне говорне праксе, 

што наставу граматике приближава животним потребе у којима се 

примењени језик појављује као свестрано мотивисана људска активност. 

На овај начин се код ученика развија и свест о важности културе говора, 

која је неопходна за свакодневни живот као део опште културе, а не само 

као део наставног програма. 

Настава морфологије подразумева заокруживање знања о грађењу 

глаголских облика. Као нови садржаји усвајају се: грађење и значење 

футура ИИ, императива и потенцијала; трпног глаголског придева, 

глаголског прилога садашњег и глаголског прилога прошлог. Неопходно 

је повезати нове садржаје са градивом обрађеним у претходним 

разредима, па прегледом свих обрађених глаголских облика направити 

синтезу и поделити све глаголске облике најпре на личне и неличне, а 

потом личне глаголске облике на времена и начине. такође, потребно је 

указати и на поделу свих глаголских облика на просте и сложене. 

Посебно треба обратити пажњу на футур I као сложени глаголски облик, 

који се само због правописног решења јавља у облику једне речи. Футур 

II треба првенствено сврстати у начине, али треба напоменути да се њиме 

могу изразити и временска значења (о чему ће више учити у средњој 

школи). Употребу трпног глаголског придева треба објаснити 

најтипичнијим примерима пасивних конструкција. Систематизовати 

поделу врста речи усвајањем нових садржаја: везника, речци и узвика. 

Настава синтаксе подразумева увођење појма синтагме и уочавање 

главног и зависног члана у оквиру ње. На јасним и неспорним примерима 

ученици кроз вежбања уочавају главни и зависни члан, као и врсту 

синтагме. Уводи се атрибут и то као синтагматски, а не реченични члан. 

Важно је указати на то које врсте речи се јављају у оквиру атрибута. У 

ранијим разредима обрађен је граматички субјекат, а сада се уводи и 

појам логичког субјекта. Неопходно је повезивање са раније обрађеним 

градивом и на примерима показати разлику између граматичког и 

логичког субјекта. Прости глаголски предикат је усвојен у ранијим 

разредима, а сада се уводи и сложени глаголски предикат. Потребно је да 

ученици уоче разлику између сложеног предиката и зависних реченица са 

везником да. Уводи се појам комуникативне и предикатске реченице. 

Мора се указати на надређени појам (комуникативна реченица) и 

показати однос ова два типа реченица (једна комуникативна реченица 

може садржати више предикатских реченица). У оквиру напоредних 

односа међу независним реченицама и реченичним члановима обрађују 

се само саставни, раставни и супротни однос. Усвајају се основни типови 

зависних реченица у једноставним примерима, а то се повезује са 

морфолошким знањима о везницима, с једне стране, а с друге са 

правописним решењима у вези са запетом. Нови садржаји из синтаксе 

могу да се систематизују и исказивањем реченичних чланова речју, 

предлошко-падежном конструкцијом, синтагмом и реченицом. Потребно 
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је указати на разлику између синтагме и предлошко-падежне 

конструкције. Уводи се појам конгруенције који се илуструје 

једноставним примерима. На овом нивоу само се уводи појам, а типови 

конгруенције и друга сложена питања остају за обраду у средњој школи. 

Правопис 

Садржаје из правописа неопходно је повезати са одговарајућим темама и 

на часовима граматике и на часовима књижевности. На пример, када се 

обрађује грађење глаголских облика, треба обрадити и правописна 

решења у вези са писањем глаголских облика. То подразумева и 

обнављање наученог и усвајање нових садржаја (нпр. писање негације уз 

глаголе, писање облика у футуру И, облици помоћног глагола у 

потенцијалу, облици императива и сл.). У вези са усвајањем типова 

реченица неопходно је обрадити интерпункцију, првенствено, запету као 

најважнији интерпункцијски знак. Потребно је јасно навести правила 

када се запета мора писати, а када је запета необавезни знак или одлика 

стила. Повезивање садржаја из граматике и књижевности врши се 

анализирањем употребе запете у издвојеним реченицама и уочавањем 

употребе запете у књижевним делима. У основним цртама потребно је 

указати на специфичност књижевноуметничког стила, где се понекад, као 

резултат пишчеве креативности, намерно не примењују правописна 

правила (нарочито у поезији). Комбиновање правописних знакова усваја 

се још у млађим разредима у вези са управним говором, али се сада 

указује на остале типове комбиновања правописних знакова, пре свега на 

употребу запете иза скраћеница и редних бројева. Писање скраћеница 

односи се на обнављање наученог у вези са скраћеницама, али и на 

проширење типова скраћеница које се наводе у важећем правoпису. 

Правописна правила се усвајају путем систематских вежбања 

(правописни диктати, исправка грешака у датом тексту, тестови са 

питањима из правописа итд.). Такође, треба подстицати ученике да сами 

уочавају и исправљају правописне грешке у СМС комуникацији, као и у 

различитим типовима комуникације путем интернета. поред тога, 

ученике треба упућивати на служење правописом и правописним 

речником (школско издање). Пожељно је да наставник доноси примерак 

Правописа на час кад год се обрађују правописне теме (тако би могао 

појединачно ученицима задавати да пронађу реч у правописном речнику 

и одреде њен правилан облик или правилно писање). 

Ортоепија 

Ортоепске вежбе не треба реализовати као посебне наставне јединице, 

већ уз одговарајуће теме из граматике, али и на часовима из 

књижевности. На овом нивоу ученици треба да уоче разлику између 

дугосилазног и дугоузлазног акцента и да правилно обележе ове акценте 

у типичним случајевима. Уколико за то постоје могућности, наставник би 

требало да пушта снимке правилног изговора и указује на разлике у 

изговору. Ученике треба навикавати да препознају, репродукују и усвоје 

правилно акцентован говор, а у местима где се одступа од акценатске 
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норме да разликују стандардни акценат од свога акцента, тј. од 

дијалекатске акцентуације. 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Један од основних задатака наставе језичке културе односи се на 

усавршавање језичкоизражајних средстава код ученика, а њен крајњи 

циљ је да ученици буду оспособљени за успостављање квалитетне и 

сврсисходне комуникације. Иако је област језичке културе програмски 

конституисана као посебно подручје, предвиђено је да се у целокупној 

настави српског језика и књижевности повезује са другим двема 

областима: са књижевношћу и са језиком. Област Језичка култура 

обухвата усмено и писмено изражавање. Притом, једнаку пажњу би 

требало посветити усменом и писаном изражавању. 

На овом узрасту требало је разматрати специфичности два функционална 

стила: књижевноуметничког и публицистичког. Ученике би требало 

подстицати да у задатом наменски креираном мешовитом тексту 

проналазе и разврставају реченице с обзиром на то да ли припадају 

књижевноуметничком или публицистичком стилу. Потом, да пронађу 

реченицу написану публицистичким стилом у тексту који је написан 

књижевноуметничким стилом и обрнуто. Требало би да објасне 

сличности и разлике између ова два функционална стила, да препознају и 

образложе елементи оба стила у адекватно одабраним текстовима, 

развијајући способност разумевања њихових особености. 

Кохерентност представља значајно обележје текстуалне структуре и 

упућује на континуални карактер неког текста. Стога би у настави језичке 

културе требало оспособити ученике да у усменој и писменој форми 

конципирају саставе према смерницама које ће им бити задате. На 

пример, требало би да састављају логички смислене текстове на основу 

задатих речи уз обавезну употребу ових речи; да састављају текстове чија 

ће дужина бити ограничена (ограничен број речи); да у тексту који 

састављају употребљавају искључиво одређене граматичке моделе или 

одређену лексику. Такође, требало би их подстицати да осмисли више 

различитих почетака текста на исту задату тему или да осмисли више 

различитих завршетака наменски припремљеног и према захтеву 

прилагођеног недовршеног текста; да мењају крај (или друге погодне 

делове) књижевног предлошка; да успостављају нарушен хронолошки 

или смислени поредак у задатом тексту и слично. 

Веома важна компетенција - која се налази у основи виших нивоа 

разумевања текста, јесте вештина аргументације. Имајући у виду да 

развој аргументованог мишљења има значајну улогу у образовању јер 

може позитивно да утиче на усвајање знања, током наставе језичке 

културе требало би да се проверава у којој мери су ученици у стању да 

разумеју аргументативне текстове. Требало би подстицати ученике да 

аргументовано образлажу свој став везан за проблемску ситуацију у 

књижевном делу; да аргументовано образлажу свој експлицитно изнети 

став о неком, за њих, значајном питању; да у низу образложења 

неког/нечијег става издвајају аргументе којима је тај став образложен и 
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одбацују делове текста који нису повезани са аргументацијом; да 

аргументима траже зашто се не слаже са аргументима других. Такође, 

требало би их оспособити да тумаче поступке јунака у књижевном делу, 

позивајући се на аргументе који проистичу из текста. 

Један од основних облика усменог и писменог изражавања - описивање, 

представља темељан програмски садржај за усавршавање и неговање 

ваљане језичке културе ученика. На овом узрасту ученици би требало да 

користе обе врсте описа: технички и сугестивни, односно требало би да 

их оспособе да описују одређени предмет, појам или биће, најпре 

објективно (технички опис), а потом изражавајући сопствене утиске 

(сугестивни опис). Такође, требало би их подстицати да смишљају 

паралелно обе врсте описа истог предмета описивања; да проналазе 

елементи оба описа у мешовитом тексту; да открију „уљеза” (технички 

опис залутао у сугестивни и обрнуто); да препознају ситуације у којима 

би требало употребити једну или другу врсту описа и да образлаже своје 

мишљење; да на основу готовог техничког и сугестивног описа уочавају 

одлике једног и другог начина описивања. 

Једна од облика изражавања која је у функцији оспособљавања ученика 

да свој језички израз унапреде, обогате и прилагоде одређеној 

комуникативној ситуацији може бити и репортажа. Ученике би требало 

упутити у основне карактеристике овог новинарског жанра како би могли 

да напишу састав репортажног типа (на пример, репортажа о школи, 

екскурзији и слично). 

Током наставе језичке културе на овом узрасту требало би указати 

ученицима, између осталог, и на методе приказивања извора и идеја, као 

и додатна појашњења која се користе у тексту. Требало би их подстицати 

да објашњавају разлоге и функције цитирања; да тумаче проблемске 

ситуације уочене у књижевним и другим текстовима помоћу цитата; да 

тумаче значај и смисао употребљене фусноте на задатом примеру; да 

разликују цитате и парафразе у задатим примерима. Такође, требало би 

да укаже на правила која се тичу писања експонираних бројева којима се 

означавају фусноте на крају реченице. 

Оспособљавање ученика за успешно читање, коришћење и разумевање 

нелинеарног текста један је од задатака наставе језичке културе на овом 

узрасту. Ученици би требало да направе једноставне табеле на основу 

задатог текст који садржи податке погодне за табеларни приказ; да читају 

податке из табеле и тумаче их; да праве једноставне дијаграме на основу 

задатих података, као и да тумаче податке из једноставнијих дијаграма и 

да изводе закључке на основу тих података. Требало би да смештају 

садржаје погодних граматичких јединица у табеларне приказе и да на 

основу података из нелинеарног текста саставе линеарни текст и друго. 

Имајући у виду утицај медијских технологија на језик, током наставе 

језичке културе требало би подстицати ученике да примењују 

експлицитну норму и када комуницирају посредством савремених 

информационо комуникационих технологија. Ученике би требало 

подстицати, на пример, да анализирају имејл/СМС поруке, уочавајући у 
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њима огрешења о нормативна правила, да претварају имејл/СМС поруке 

у којима нису испоштована нормативна правила у оне у којима ће бити 

поштована, као и да на основу краћих задатих текстова пишу имејл или 

СМС порука. 

Примењивање различитих стратегија читања повезано је са разумевањем 

прочитаног и са успешним читањем текста. Стога би у настави језичке 

културе требало подстицати ученике, на пример, да уочавају разлике у 

функцији и квалитету различитих типова читања; да дефинишу ситуације 

у којима би требало употребити неку стратегију читања; да вежбају да 

брзо, временски ограничено пронађу информације у задатом тексту; да 

тумаче доживљај прочитаног текста; да разликују чињенице од коментара 

у склопу истраживачког читања; да аргументовано образлажу читалачки 

доживљај. 

Да би говорна вежба у потпуности остварила своју улогу у настави 

језичке културе, потребно је да буде прецизно испланирана, ваљано 

припремљена и детаљно организована. Кроз говорне вежбе треба 

указивати и на основне особине правилног и доброг говора (није важно 

само шта се каже већ и како се каже), као и на најчешћа огрешења као 

што су употреба поштапалица, непримерене лексике и сл. На овом 

узрасту најпогодније могу бити следеће говорне вежбе: интерпретативно-

уметничке (изражајно читање, рецитовање); вежбања аргументовања 

(дебатни разговор). 

Правописне вежбе представљају најбољи начин да се правописна правила 

научи, провере, као и да се уочени недостаци отклоне. На овом узрасту 

најбоље је примењивати и просте и сложене правописне вежбе које су 

погодне за савлађивање како само једног правописног правила из једне 

правописне области, тако и више правописних правила из неколико 

правописних области. Адекватне могу бити следеће правописне вежбе: 

диктат, исправљање правописних грешака у тексту; запета у 

зависносложеним реченицама; глаголски облици; електронске поруке. 

Врсте језичких вежби потребно је одабрати према интересовањима 

ученика или у контексту наставног садржаја. То могу бити: допуњавање 

текста различитим облицима променљивих речи; допуњавање текста 

непроменљивим речима; обележавање комуникативне реченице у тексту; 

исказивање реченичног члана на више начина. Применом језичких вежби 

код ученика се ствара навика да промишљају и траже адекватан језички 

израз за оно што желе да. искажу (у зависности од комуникативне 

ситуације) и повећава се фонд таквих израза у њиховом речнику, са 

нарочитим нагласком на фразеологизме и устаљене изразе (примере 

узимати из обрађених текстова). 

У сваком полугодишту раде се по два писмена задатка (укупно четири 

годишње). И бих препоручио да се ради осам домаћих задатака (писаних 

састава). 

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Праћење и вредновање резултата напредовања ученика је у функцији 

остваривања исхода, а започиње иницијалном проценом достигнутог 
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нивоа знања, у односу на који ће се одмеравати даљи напредак и 

формирати оцена. Сваки наставни час и свака активност ученика је 

прилика за формативно оцењивање, односно регистровање напретка 

ученика и упућивање на даље активности. 

Формативно вредновање је саставни део савременог приступа настави и 

подразумева процену знања, вештина, ставова и понашања, као и 

развијања одговарајуће компетенције током наставе и учења. 

Формативно мерење подразумева прикупљање података о ученичким 

постигнућима, при чему се најчешће примењује следеће технике: 

реализација практичних задатака, посматрање и бележење ученикових 

активности током наставе, непосредна комуникација између ученика и 

наставника, регистар за сваког ученика (мапа напредовања) итд. 

Резултати формативног вредновања на крају наставног циклуса треба да 

буду исказани и бројчаном оценом. 

Рад сваког наставника састоји се од планирања, остваривања, праћења и 

вредновања. Важно је да наставник, поред постигнућа ученика, 

континуирано прати и вреднује властити рад. Све што се покаже добрим 

и ефикасним, наставник ће користити и даље у својој наставној пракси, а 

оно што буде процењено као недовољно делотворно, требало би 

унапредити. 

 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

СТРАНИ ЈЕЗИК-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

ЦИЉ 
 

Циљ наставе и учења старног језика је да се ученик 

усвајањем функционалних знања о језичком систему и 

култури и развијањем стартегија учења страног језика 

оспособи за основну писмену и усмену комуникацију 

и стекне позитиван однос према другим језицима и 

културама, према сопственом језику и културном 

наслеђу. 

Циљ наставе је и да сви ученици стекну базичну језичку 

писменост и да напредују ка реализацији образовних 

стандарда постигнућа, да се оспособе да решавају 

проблеме и задатке у новим и непознатим сизуацијама, 

да 

изразе и образложе своје мишљење и дискутују са 

другима, развијају мотивисаност за учење и 

заинтересованост за предметне садржаје, овладају 

комуникативним вештинама. 

 

РАЗРЕД 
 

Седми разред 

ГОДИШЊИ ФОНД  72 
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ЧАСОВА 
 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
Ученик: је развио 

позитивна осећања према 

језику који учи; 

подстакнут је на потребу 

за учењем страних 

језика; има свести о 

сопственом напредовању 

ради јачања мотивације 

за учење језика; 

олакшано му је 

разумевање других и 

различитих култура и 

традиција; има 

стимулисану машту, 

креативност и 

радозналост. Стекао је 

свест о значају 

сопственог језика и 

културе у контакту са 

другим језицима и 

културама. Ученик је 

развио радозналост, 

истраживачки дух и 

отвореност према 

комуникацији са 

говорницима других 

језика.Ученик разуме и 

реагује на краћи усмени 

текст у вези са познатим 

темама. Ученик усмено 

изражава садржаје у вези 

са познатим темама, 

самостално или уз помоћ 

наставника. 

остварује комуникацију и 

са саговорницима 

размењује кратке 

информације у вези са 

познатим темама. 

принципе граматичке и 

социолингвистичке 

компетенције уочавајући 

значај личног залагања у 

 

 

1) Лични идентитет 

 2) Породица и уже 

друштвено окружење 

(приjатељи, комшиjе, 

наставници итд.) 

 3)Географск е 

особености 

 4) Становање – форме, 

навике  

5) Живи свет – природа, 

љубимци, очување 

животне средине  

6) Временско искуство и 

доживљаj времена 

(прошлост – садашњост – 

будућност) 

7) Школа и школски 

живот  

8) Млади – живот деце и 

омладине 

 9) Здравље и хигиjена  

10) Емоциjе (љубав 

према породици, 

друговима)  

11) Превозна средства 

12)Временск е прилике  

13) Уметност за децу 

(нарочито модерна 

књижевност за децу; 

пригодне традиционал не 

и модерне песме) 

14) Обичаjи и традициjа, 

фолклор, прославе 

(рођендани, празници)  

15) Слободно време – 

забава, разонода, хобиjи  

16) Исхрана и 

гастрономск е навике  

17) Путовања  

18) Мода и облачење  

19) Спорт  

Questions and answers ● 

Present continuous and 

present simple ● Expressions: 

greetings and introductions ● 

Past simple ● Past continuous 

and past simple ● 

Expressions: giving and 

accepting an apology ● 

Comparatives and 

superlatives ● (not) as ... as ● 

Expressions: asking for a 

description ● Suggestions ● 

Expressions of quantity: too 

much/many, (not) enough, a 

lot of ● Expressions: 

responding to suggestions ● 

Countries and nationalities ● 

Language ● Using numbers ● 

Pronunciation: weak forms /ə/ 

● Listen to a song ● Read a 

magazine article about the 

English language ● 

Understand the main idea of 

an article ● Life and culture: 

What a mixture! ● Ask 

questions when you meet new 

people ● Talk about yourself 

and your friends ● Describe 

someone you know ● Write a 

report about your class ● 

Verbs describing actions ● 

Adventure ● Link words ● 

Pronunciation:intonation in 

questions 

Listen to a story about a lucky 

discovery ● Listen and 

complete a form ● Read a 

short adventure story ● Guess 

meaning from context ● Life 

and culture : Journeys and 

explorers ● Write and act a 

conversation about events in 

the past ● Interview a friend 
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процесу учења страног 

језика. који учи од 

других језика; (посебно 

оне којих нема у 

матерњем језику) у 

говорном ланцу, акценат, 

ритам и интонацију; 

садржај уз помоћ облика 

невербалне 

комуникације; дијалоге, 

приче и песме о познатим 

темама, које чује уживо, 

или са аудио-визуелних 

записа; одговарајући 

начин на кратке усмене 

поруке у вези са личним 

искуством и са 

активностима на часу 

(позив на игру, заповест, 

упутство итд.); навику 

слушања са 

разумевањем. гласове, 

научене речи и изразе, 

акцентује речи, поштује 

ритам и интонацију; 

Ученик даје информације 

о себи и свом окружењу, 

самостално и уз 

наставникову помоћ; 

20) Вербална и 

невербална комуникациj 

а, конвенциjе понашања 

и опхођења 

about a discovery ● Write a 

short story ● Adjectives 

describing personality ● The 

Internet ● Opposites: un- + 

adjective ● Pronunciation: 

stress in words ● Listen to a 

personality test ● Read a Web 

page ● Use pronouns and 

possessive adjectives ● Life 

and culture : The British ● 

Write a description using 

comparatives and superlatives 

● Describe people's 

personality ● Write a Web 

page about yourself ● Places 

● School ● Uses of get ● 

Pronunciation: /k/ /p/ /t/ ● 

Listen to someone talking 

about a place ● Read an 

article about a Japanese 

student's day ● Scan a text for 

information ● Life and 

culture : Australia ● Plan a 

day out with friends ● 

Describe a place you 

know,and things you like and 

don't like there ● Write about 

a typical day ● Present 

continuous used for the future 

● The future with going to ● 

The future with will and 

going to ● Expressions: 

shopping ● Sports clothes ● 

Competitive sport ● 

Adjective/verb + preposition: 

good at/worry about ● 

Pronunciation: /ai/ /υ/ 

● Talk about future plans ● 

Talk about the future and 

make offers ● Make a 

conversation in a shop ● 

Interview a friend and then 

write about him/her ● First 

conditional ● The future with 

will and might ● will/won't + 

probably ● Expressions: 
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polite requests ● At the table 

● Artificial intelligence ● 

Compound nouns: coffee 

maker ● Pronunciation: /e/ 

/ei/ // ● Make a conversation 

in a restaurant ● Describe 

things that aren't certain and 

things that are probable in the 

future ● Write about future 

plans ● Make predictions 

about life in the future ● 

Outdoor activities ● Music ● 

Prepositions of time ● 

Pronunciation: Stress in 

words ● Listen to a student 

describing important people 

in his life ● Read a biography 

of a rock band ● Guess 

meaning from context ● Life 

and culture: A poem: What 

has happened to Lulu? ● 

Describe your experiences ● 

Talk about present situations 

and how long they have 

continued ● Write a 

description of a person you 

know ● Write a biography 

Unit 11 Talking ● Reported 

speech ● Say and tell ● 

Question tags ● Expressions: 

asking for clarification ● 

Relationships ● On the phone 

● Verbs that describe 

speaking ● Punctuation marks 

● Pronunciation: intonation in 

question tags 

● Interview people about 

teenage life and report what 

they said ● Check 

information about a friend ● 

Write a conversation using 

the correct punctuation Unit 

12 New beginnings ● used to 

● Second conditional ● 

Expressions: saying goodbye 

● Words from American 
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English ● Synonyms ● 

Pronunciation: /θ/ /ð/ ● 

Describe your past and 

changes in your life ● Talk 

about imaginary situations ● 

Write an essay about your 

country ● Present simple 

passive ● Past simple passive 

● Expressions: expressing a 

reaction ● Materials ● 

Animated films ● Parts of 

speech ● Pronunciation: weak 

forms /wəz/ /wə/ ● Listen and 

identify mistakes ● Listen to a 

song ● Read about animated 

films ● Use pronouns and 

possessive adjectives ● Life 

and culture : Living in an 

international world ● 

Describe where things are 

made or produced ● Write a 

general knowledge quiz to do 

with the class ● Describe a 

film you know well ● have to, 

don't have to, mustn't ● 

should, shouldn't ● 

Expressions: thanking people 

and responding to thanks ● 

Illnesses and ● Interview 

people about teenage life and 

report what they said ● Check 

information about a friend ● 

Write a conversation using 

the correct punctuation Unit 

12 New beginnings ● used to 

● Second conditional ● 

Expressions: saying goodbye 

● Words from American 

English ● Synonyms ● 

Pronunciation: /θ/ /ð/ ● 

Describe your past and 

changes in your life ● Talk 

about imaginary situations ● 

Write an essay about your 

country ● Present simple 

passive ● Past simple passive 
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● Expressions: expressing a 

reaction ● Materials ● 

Animated films ● Parts of 

speech ● Pronunciation: weak 

forms /wəz/ /wə/ ● Listen and 

identify mistakes ● Listen to a 

song ● Read about animated 

films ● Use pronouns and 

possessive adjectives ● Life 

and culture : Living in an 

international world ● 

Describe where things are 

made or produced ● Write a 

general knowledge quiz to do 

with the class ● Describe a 

film you know well ● have to, 

don't have to, mustn't ● 

should, shouldn't ● 

Expressions: thanking people 

and responding to thanks ● 

Illnesses and injuries 

● Customs ● Adverbs ● 

Pronunciation: /s/ /ʃ/ ● Listen 

to two friends following 

instructions ● Do a quiz about 

customs around the world ● 

Identify the topic ● Life and 

culture : Mardi Gras ● 

Describe rules at your school 

and your ideal school ● Talk 

about problems and give 

advice ● Write about customs 

in your country ● Listen to an 

argument ● Read a story from 

the Internet about a telephone 

conversation ● Skim a text for 

the general idea ● Life and 

culture: Central Park Review 

Grammar check Study skills: 

Checking your work Progress 

check Coursework: 

Entertainment ● Listen to a 

song ● Read some extracts 

from an encyclopaedia ● Scan 

a text for information ● Life 

and culture : Living in the 
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past ● Listen to a radio advert 

● Read a newsletter about a 

campaign ● Understand the 

main idea of a text ● Life and 

culture : Saving Gwrych 

Castle ● Present perfect ● 

Present perfect and past 

simple ● The infinitive of 

purpose ● Expressions: I 

think so. / I don't think so. 

једноставним језичким 

структурама себе и друге 

у познатим ситуацијама; 

непосредног окружења у 

вези са темама које се 

обрађују; у групи, кратке 

рецитације и бројалице и 

пева познате песмице. 

невербално на упутства и 

постављена питања о 

познатим темама; 

питања; недопадање; 

комуникацији на часу (у 

пару, у групи, итд.). ново 

научио; елементарном 

нивоу, гласовну 

структуру језика који учи 

и уочава разлику у 

односу на матерњи језик; 

складу са нивоом 

формалности 

комуникативне ситуације 

(нпр. форме учтивости); 

сопственог залагања и 

постигнућа у језичким 

активностима. 

 

 

 

 

 

 

Начини остваривања наставе и учења 

Планирање наставе и учења – у циљу оставривања исхода и садржајима 

сваки наставник ће планирати рад водећи рачуна о одељењима у којима 

предаје. Годишњим планом рада, као и операвитивним плановима биће 

конкретизовани исходи по областима, односно комуникативним 

функцијама. Исходи ће бити класификовани на оне које би сви ученици 

требало да достигну, преко оних које остварује већина па до оних које 

достиже мањи број ученика са високим степеном постигнућа. 
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Остваривање наставе и учења 

Kомуникативна настава језик сматра средством комуникације. Стога је и 

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

комуникацији у стању да разуме и продукује. Табеларни приказ 

наставника постепено води од комуникативне функције као области, 

преко активности које у настави оспособљавају ученика да комуницира и 

користи језик у свакодневном животу, у приватном, јавном или 

образовном домену. 

Примена овог приступа у настави страних језика заснива се на 

настојањима да се доследно спроводе и примењују следећи ставови: – 

циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним 

контекстима од интереса за ученике, у пријатној и опуштеној атмосфери; 

– говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика; 

– наставник мора бити сигуран да је схваћено значење поруке укључујући 

њене културолошке, васпитне и социјализирајуће елементе; 

– битно је значење језичке поруке; 

– знања ученика мере се јасно одређеним релативним критеријумима 

тачности; 

– са циљем да унапреди квалитет и обим језичког материјала, настава се 

заснива и на социјалној интеракцији; рад у учионици и ван ње спроводи 

се путем групног или индивидуалног решавања проблема, потрагом за 

информацијама из различитих извора (интернет, дечији часописи, 

проспекти и аудио материјал) као и решавањем мање или више сложених 

задатака у реалним и виртуелним условима са јасно одређеним 

контекстом, поступком и циљем; 

– наставник упућује ученике у законитости усменог и писаног кода и 

њиховог међусобног односа; – сви граматички садржаји уводе се 

индуктивном методом кроз разноврсне контекстуализоване примере у 

складу са нивоом, а без детаљних граматичких објашњења, осим, уколико 

ученици на њима не инсистирају, а њихово познавање се вреднује и 

оцењује на основу употребе у одговарајућем комуникативном контексту. 

Kомуникативно-интерактивни приступ у настави страних језика укључује 

и неколико категорија: 

– ученици се посматрају као одговорни, креативни, активни учесници у 

друштвеном чину; 

– уџбеници представљају извор активности и морају бити праћени 

употребом додатних аутентичних материјала; – рад на пројекту као 

задатку који остварује корелацију са другим предметима и подстиче 

ученике на студиозни и истраживачки рад; 

– за увођење новог лексичког материјала користе се познате граматичке 

структуре и обрнуто. 

Стратегије за унапређивање и увежбавање језичких вештина 
С обзиром на то да се исходи операционализују преко језичких вештина- слушање, 

читање, писање и говор, оне се у настави страних језика перманентно и истовремено 

увежбавају, како би ученици могли да стекну језичке компетенције које су у складу 

са задатим циљем. Зато се примењују одређене стартегије за унапређивање и 

увежбавање језичких вештина. Задаци постављениученицима ће се бирати према 
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способностима ученика, њиховој мотивацији за рад, од карактеристика и врсте 

текста на ком се ради, познавања теме, самосталности ученика и тд. Када је реч о 

писању тежина задатака у вези са писаном продукцијом зависи од следећих 

чинилаца: познавања лексике и нивоа комуникативне компетенције, капацитета 

когнитивне обраде, мотивације, способности преношења поруке у кохерентне и 

повезане целине текста. У реализацији ове језичке активности водиће се рачуна о 

теми, врсти и дужини текста, самосталности ученика. Говор ће се пратити на нивоу 

два аспекта- кроз монолошко излагање и током интеракцијске размене. У 

реализацији програма наставник ће водити рачуна о развоју 

социокултурнекомпетенције. Она представља скуп знања о свету уопште, као и о 

сличностима и разликама између културних и комуникативних модела сопствене 

говорне заједнице и заједнице/заједница чији језик учи. 

Граматички садржаји 

Настава граматике, с наставом и усвајањем лексике и других аспеката страног 

језика, представља један од предуслова овладавања страним језиком. Усвајање 

граматике подразумева формирање граматичких појмова и граматичке структуре 

говора код ученика, изучавање граматичких појава, формирање навика и умења  

области граматичке анализе и примене граматичких знања, као прилог изграђивању и 

унапређивању културе говора. Граматичке појаве треба посматрати са функционалног 

аспекта (функционални приступ). У процесу наставе страног језика у што већој 

мери биће укључиване оне граматичке категорије које су типичне и неопходне за 

свакодневни говор и комуникацију, и то кроз разноврсне моделе, применом 

основних правила и њиховим комбиновањем. Граматичке категорије су разврстане од 

простијег ка сложенијем и од рецептивног ка продуктивном. Цикличним понављањем 

претходно усвојених елемената надограђују се сложеније граматичке структуре. 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Програм наставе и учења оријентисан на исходе наставнику даје већу слободу у 

креирању и осмишљавању наставе и учења. Улога наставника је да контекстуализује 

програм према потребама конкретног одељења имајући у виду састав одељења и 

карактеристике ученика, техничке услове, наставна средства и медије којима школа 

располаже, уџбенике и друге наставне материјале, као и ресурсе и могућности 

локалне средине у којој се школа налази. Полазећи од датих исхода, комуникативних 

функција и препоручених језичких активности, наставник креира свој годишњи 

(глобални) план рада на основу кога ће касније развити оперативне планове. Исходи 

су дефинисани за крај разреда и усмеравају наставника да их операционализује на 

нивоу једне или више наставних јединица имајући у виду ниво постигнућа ученика. 

Исходи се разликују, тако да се неки могу лакше и брже остварити, док је за већину 

исхода потребно више времена, различитих активности и начина рада. У фази 

планирања наставе и учења веома је важно имати у виду да је уџбеник наставно 

средство које не одређује садржаје предмета и зато се садржајима у уџбенику 

приступа селективно и у складу са предвиђеним исходима. С обзиром на то да 

уџбеник није једини извор знања, наставник треба да упути ученике на друге изворе 

информисања и стицања знања и вештина. 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Програм усмерен ка исходима указује на то шта је ученик у процесу 

комуникације у стању да разуме и продукује. Табеларни приказ исхода, 

комуникативних функција и језичких активности, наставника постепено води од 

исхода, преко комуникативне функције као области, до препоручених језичких 

активности и садржаја у комуникативним функцијама, који оспособљавају ученика да 

комуницира и користи језик у свакодневном животу, у приватном, јавном или 
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образовном домену. Примена овог приступа у настави страних језика заснива се на 

настојањима да се доследно уважавају следећи ставови: 

– циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима од 

интереса за ученике, у пријатној и опуштеној атмосфери; 

– говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика; 

– наставник треба да буде сигуран да је схваћено значење поруке укључујући 

њене културолошке, васпитне и социјализирајуће елементе; 

– битно је значење језичке поруке; 

– знања ученика мере се јасно одређеним релативним критеријумима тачности и 

зато узор није изворни говорник; 

– настава се заснива и на социјалној интеракцији с циљем да унапреди квалитет 

и обим језичког материјала; рад у учионици и ван ње спроводи се путем групног или 

индивидуалног решавања проблема, потрагом за информацијама из различитих 

извора (интернет, дечији часописи, проспекти и аудио материјал) као и решавањем 

мање или више сложених задатака у реалним и виртуелним условима са јасно 

одређеним контекстом, поступком и циљем; 

– наставник упућује ученике у законитости усменог и писаног кода и њиховог 

међусобног односа; 

– сви граматички садржаји уводе се индуктивном методом кроз разноврсне 

контекстуализоване примере у складу са нивоом, а без детаљних граматичких 

објашњења, осим, уколико ученици на њима не инсистирају, а њихово познавање се 

вреднује и оцењује на основу употребе у одговарајућем комуникативном контексту. 

Комуникативно-интерактивни приступ у настави страних језика укључује и 

следеће: 

– усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у 

друштвеном чину; 

– поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и 

прилагођене листе задатака и активности; 

– наставник треба да омогући приступ и прихватање нових идеја; 

– ученици се посматрају као одговорни, креативни, активни учесници у 

друштвеном чину; 

– уџбеници представљају извор активности и морају бити праћени 

употребом додатних аутентичних материјала; 

– учионица је простор који је могуће прилагођавати потребама 

наставе из дана у дан; 

– рад на пројекту као задатку који остварује корелацију са другим 

предметима и подстиче ученике на студиозни и истраживачки рад; 

– за увођење новог лексичког материјала користе се познате 

граматичке структуре и обрнуто. 

Технике / активности 

Током часа се препоручује динамично смењивање техника / активности 

 које не би требало да трају дуже од 15 минута. 
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Слушање и реаговање на команде наставника на страном језику или са аудио 

записа (слушај, пиши, повежи, одреди али и активности у вези са радом у 

учионици: цртај, сеци, боји, отвори/затвори свеску, итд.). 

Рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, 

симулације итд.). 

Мануелне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера и 

сл.). 

Вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио-записа повезати 

појмове, додати делове слике, допунити информације, селектовати тачне и 

нетачне исказе, утврдити хронологију и сл.). 

Игре примерене узрасту 

Класирање и упоређивање (по количини, облику, боји, годишњим добима, 

волим/не волим, компарације...). 

Решавање „проблем-ситуација” у разреду, тј. договори и мини-пројекти. 

„Превођење” исказа у гест и геста у исказ. 

Повезивање звучног материјала са илустрацијом и текстом, повезивање 

наслова са текстом или, пак, именовање наслова. 

Заједничко прављење илустрованих и писаних материјала (планирање 

различитих активности, извештај/дневник са путовања, рекламни плакат, 

програм приредбе или неке друге манифестације). 

Разумевање писаног језика: 

– уочавање дистинктивних обележја која указују на граматичке 

специфичности (род, број, глаголско време, лице...); 

– препознавање везе између група слова и гласова; 

– одговарање на једноставна питања у вези са текстом, тачно/нетачно, 

вишеструки избор; 

– извршавање прочитаних упутстава и наредби. 

Писмено изражавање: 

– повезивање гласова и групе слова; 

– замењивање речи цртежом или сликом; 

– проналажење недостајуће речи (употпуњавање низа, проналажење 

„уљеза”, осмосмерке, укрштене речи, и слично); 

– повезивање краћег текста и реченица са сликама/илустрацијама; 

– попуњавање формулара (пријава за курс, налепнице нпр. за пртљаг); 

– писање честитки и разгледница; 

– писање краћих текстова. 

Увођење дечије књижевности и транспоновање у друге медије: игру, песму, 

драмски израз, ликовни израз. 

Предвиђена је израда два писмена задатка у току школске године. 



475 

 

СТРАТЕГИЈЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ И УВЕЖБАВАЊЕ ЈЕЗИЧКИХ ВЕШТИНА 

С обзиром на то да се исходи остварују преко језичких вештина, важно је да 

се оне у настави страних језика перманентно и истовремено увежбавају. Само 

тако ученици могу да стекну језичке компетенције које су у складу са задатим 

циљем. 

Стога је важно развијати стратегије за унапређивање и увежбавање језичких 

вештина. 

Слушање 

Разумевање говора је језичка активност декодирања дословног и 

имплицитног значења усменог текста; поред способности да разазнаје фонолошке 

и лексичке јединице и смисаоне целине на језику који учи, да би успешно 

остварио разумевање ученик треба да поседује и следеће компетенције: 

– дискурзивну (о врстама и карактеристикама текстова и канала преношења 

порука), 

– референцијалну (о темама о којима је реч) и 

– социокултурну (у вези са комуникативним ситуацијама, различитим 

начинима формулисања одређених говорних функција и др.). 

Тежина задатака у вези са разумевањем говора зависи од више чинилаца: 

– од личних особина и способности онога ко слуша, укључујући и његов 

капацитет когнитивне обраде, 

– од његове мотивације и разлога због којих слуша дати усмени текст, 

– од особина онога ко говори, 

– од намера с којима говори, 

– од контекста и околности – повољних и неповољних – у којима се слушање 

и разумевање остварују, 

– од карактеристика и врсте текста који се слуша, итд. 

Прогресија (од лакшег ка тежем, од простијег ка сложенијем) за ову језичку 

активност у оквиру програма предвиђена је, стога, на више равни. Посебно су 

релевантне следеће: 

– присуство/одсуство визуелних елемената (на пример, лакшим за 

разумевање сматрају се они усмени текстови који су праћени визуелним 

елементима због обиља контекстуалних информација које се аутоматски уписују 

у дуготрајну меморију, остављајући пажњи могућност да се усредсреди на друге 

појединости); 

– дужина усменог текста; 

– брзина говора; 

– јасност изговора и евентуална одступања од стандардног говора; 

– познавање теме; 

– могућност/немогућност поновног слушања и друго. 

Читање 
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Читање или разумевање писаног текста спада у тзв. визуелне рецептивне 

језичке вештине. Том приликом читалац прима и обрађује тј. декодира писани 

текст једног или више аутора и проналази његово значење. Током читања 

неопходно је узети у обзир одређене факторе који утичу на процес читања, а то 

су карактеристике читалаца, њихови интереси и мотивација као и намере, 

карактеристике текста који се чита, стратегије које читаоци користе, као и 

захтеви ситуације у којој се чита. 

На основу намере читаоца разликујемо следеће врсте читања: 

– читање ради усмеравања; 

– читање ради информисаности; 

– читање ради праћења упутстава; 

– читање ради задовољства. 

Током читања разликујемо и ниво степена разумевања, тако да читамо да 

бисмо разумели: 

– глобалну информацију; 

– посебну информацију, 

– потпуну информацију; 

– скривено значење одређене поруке. 

Писање 

Писана продукција подразумева способност ученика да у писаном облику 

опише догађаје, осећања и реакције, пренесе поруке и изрази ставове, као и да 

резимира садржај различитих порука (из медија, књижевних и уметничких 

текстова итд.), води белешке, сачини презентације и слично. 

Тежина задатака у вези са писаном продукцијом зависи од следећих 

чинилаца: познавања лексике и нивоа комуникативне компетенције, капацитета 

когнитивне обраде, мотивације, способности преношења поруке у кохерентне и 

повезане целине текста. 

Прогресија означава процес који подразумева усвајање стратегија и језичких 

структура од лакшег ка тежем и од простијег ка сложенијем. Сваки виши језички 

ниво подразумева циклично понављање претходно усвојених елемената, уз 

надоградњу која садржи сложеније језичке структуре, лексику и комуникативне 

способности. За ову језичку активност у оквиру програма предвиђена је 

прогресија на више равни. Посебно су релевантне следеће: 

– теме (ученикова свакодневница и окружење, лично интересовање, актуелни 

догађаји и разни аспекти из друштвено-културног контекста, као и теме у вези са 

различитим наставним предметима); 

– текстуалне врсте и дужина текста (формални и неформални текстови, 

резимирање, личне белешке); 

– лексика и комуникативне функције (способност ученика да оствари 

различите функционалне аспекте као што су описивање људи и догађаја у 

различитим временским контекстима, да изрази претпоставке, сумњу, захвалност 

и слично у приватном, јавном и образовном домен); 
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– степен самосталности ученика (од вођеног/усмераваног писања, у коме се 

ученицима олакшава писање конкретним задацима и упутствима, до самосталног 

писања). 

Говор 

Говор као продуктивна вештина посматра се са два аспекта, и то у зависности 

од тога да ли је у функцији монолошког излагања, при чему говорник саопштава, 

обавештава, презентује или држи предавање једној или више особа, или је у 

функцији интеракције, када се размењују информације између два или више 

саговорника са одређеним циљем, поштујући принцип сарадње током дијалога. 

Активности монолошке говорне продукције су: 

– јавно обраћање (саопштења, давање упутстава и информација); 

– излагање пред публиком (предавања, презентације, репортаже, 

извештавање и коментари о неким догађајима и сл.). 

Ове активности се могу реализовати на различите начине и то: 

– читањем писаног текста пред публиком; 

– спонтаним излагањем или излагањем уз помоћ визуелне подршке у виду 

табела, дијаграма, цртежа и др. 

– реализацијом увежбане улоге или певањем. 

Интеракција подразумева сталну примену и смењивање рецептивних и 

продуктивних стратегија, као и когнитивних и дискурзивних стратегија (узимање 

и давање речи, договарање, усаглашавање, предлагање решења, резимирање, 

ублажавање или заобилажење неспоразума или посредовање у неспоразуму) 

које су у функцији што успешнијег остваривања интеракције. Интеракција се 

може реализовати кроз низ активности, на пример: 

– размену информација, 

– спонтану конверзацију, 

– неформалну или формалну дискусију, дебату, 

– интервју или преговарање, заједничко планирање и сарадњу. 

Социокултурна компетенција и медијација 

Социокултурна компетенција и медијација представљају скуп теоријских 

знања (компетенција) која се примењују у низу језичких активности у два 

основна језичка медијума (писаном и усменом) и уз примену свих других 

језичких активности (разумевање говора, говор и интеракција, писање и 

разумевање писаног текста). Дакле, представљају веома сложене категорије које 

су присутне у свим аспектима наставног процеса и процеса учења. 

Социокултурна компетенција представља скуп знања о свету уопште, као 

и о сличностима и разликама између културних и комуникативних модела 

сопствене говорне заједнице и заједнице/заједница чији језик учи. Та знања се, 

у зависности од нивоа општих језичких компетенција, крећу од познавања 

основних комуникативних принципа у свакодневној комуникацији (основни 

функционални стилови и регистри), до познавања карактеристика различитих 

домена језичке употребе (приватни, јавни и образовни), паралингвистичких 

елемената, и елемената културе/култура заједница чији језик учи. Наведена 
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знања потребна су за компетентну, успешну комуникацију у конкретним 

комуникативним активностима на циљном језику. 

Посебан аспект социокултурне компетенције представља интеркултурна 

компетенција, која подразумева развој свести о другом и другачијем, познавање 

и разумевање сличности и разлика између светова, односно говорних заједница, 

у којима се ученик креће. Интеркултурна компетенција такође подразумева и 

развијање толеранције и позитивног става према индивидуалним и колективним 

карактеристикама говорника других језика, припадника других култура које се у 

мањој или већој мери разликују од његове сопствене, то јест, развој 

интеркултурне личности, кроз јачање свести о вредности различитих култура и 

развијање способности за интегрисање интеркултурних искустава у сопствени 

културни модел понашања и веровања. 

Медијација представља активност у оквиру које ученик не изражава 

сопствено мишљење, већ функционише као посредник између особа које нису у 

стању да се директно споразумевају. Медијација може бити усмена и писана, и 

укључује сажимање и резимирање текста и превођење. Превођење се у овом 

програму третира као посебна језичка активност која никако не треба да се 

користи као техника за усвајање било ког аспекта циљног језика предвиђеног 

комуникативном наставом. Превођење подразумева развој знања и вештина 

коришћења помоћних средстава (речника, приручника, информационих 

технологија, итд.) и способност изналажења структуралних и језичких 

еквивалената између језика са кога се преводи и језика на који се преводи. 

УПУТСТВО ЗА ТУМАЧЕЊЕ ГРАМАТИЧКИХ САДРЖАЈА 

Настава граматике, напоредо с наставом и усвајањем лексике и других 

аспеката страног језика, представља један од предуслова овладавања страним 

језиком. Усвајање граматике подразумева формирање граматичких појмова и 

граматичке структуре говора код ученика, изучавање граматичких појава, 

формирање навика и умења у области граматичке анализе и примене 

граматичких знања, као прилог изграђивању и унапређивању културе говора. 

Улога граматике у процесу овладавања језиком је пре свега практична и 

састоји се у постављању основе за развијање комуникативне компетенције. 

Граматичке појаве треба посматрати са функционалног аспекта (функционални 

приступ). У процесу наставе страног језика у што већој мери треба укључивати 

оне граматичке категорије које су типичне и неопходне за свакодневни говор и 

комуникацију, и то кроз разноврсне моделе, применом основних правила и 

њиховим комбиновањем. Треба тежити томе да се граматика усваја и рецептивно 

и продуктивно, кроз све видове говорних активности (слушање, читање, говор и 

писање, као и превођење), на свим нивоима учења страног језика, према јасно 

утврђеним циљевима, стандардима и исходима наставе страних језика. 

Граматичке категорије су разврстане у складу са Европским референтним 

оквиром за живе језике за сваки језички ниво који подразумева прогресију 

језичких структура према комуникативним циљевима: од простијег ка сложенијем 

и од рецептивног ка продуктивном. Сваки виши језички ниво подразумева 

граматичке садржаје претходних језичких нивоа. Цикличним понављањем 

претходно усвојених елемената надограђују се сложеније граматичке структуре. 

Наставник има слободу да издвоји граматичке структуре које ће циклично 

понављати у складу са постигнућима ученика, као и потребама наставног 

контекста. 
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Главни циљ наставе страног језика јесте развијање комуникативне 

компетенције на одређеном језичком нивоу, у складу са статусом језика и 

годином учења. С тим у вези, уз одређене граматичке категорије стоји напомена 

да се усвајају рецептивно, док се друге усвајају продуктивно. 

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

Рад сваког наставника састоји се од планирања, остваривања и праћења и 

вредновања. Важно је да наставник континуирано прати и вреднује не само 

постигнућа ученика, процес наставе и учења, већ и сопствени рад како би 

перманентно унапређивао наставни процес. 

Процес праћења остварености исхода почиње проценом нивоа знања ученика 

на почетку школске године како би наставници могли да планирају наставни 

процес и процес праћења и вредновања ученичких постигнућа и напредовања. 

Тај процес се реализује формативним и сумативним вредновањем. Док се код 

формативног оцењивања током године прате постигнућа ученика различитим 

инструментима (дијагностички тестови, самоевалуација, језички портфолио, 

пројектни задаци и др.), сумативним оцењивањем (писмени задаци, завршни 

тестови, тестови језичког нивоа) прецизније се процењује оствареност исхода 

или стандарда на крају одређеног временског периода (крај полугодишта, 

године, циклуса образовања). Формативно вредновање није само праћење 

ученичких постигнућа, већ и праћење начина рада и средство које омогућава 

наставнику да у току наставног процеса мења и унапређује процес рада. Током 

оцењивања и вредновања ученичких постигнућа треба водити рачуна да се 

начини на које се оно спроводи не разликује од уобичајених активности на часу 

јер се и оцењивање и вредновање сматрају саставним делом процеса наставе и 

учења, а не изолованим активностима које стварају стрес код ученика и не дају 

праву слику њихових постигнућа. Оцењивањем и вредновањем треба да се 

обезбеди напредовање ученика у остваривању исхода, као и квалитет и 

ефикасност наставе. Сврха оцењивања треба да буде и јачање мотивације за 

напредовањем код ученика, а не истицање њихових грешака. Елементи који се 

вреднују су разноврсни и треба да допринесу свеопштој слици о напредовању 

ученика, јачању њихових комуникативних компетенција, развоју вештина и 

способности неопходних за даљи рад и образовање. То се постиже оцењивањем 

различитих елемената као што су језичке вештине (читање, слушање, говор и 

писање), усвојеност лексичких садржаја и језичких структура, примена 

правописа, ангажованост и залагање у раду на часу и ван њега, примена 

социолингвистичких норми. Приликом оцењивања и вредновања неопходно је да 

начини провере и оцењивања буду познати ученицима односно усаглашени са 

техникама, типологијом вежби и врстама активности које су примењиване на 

редовним часовима, као и начинима на који се вреднују постигнућа. Таква 

правила и организација процеса вредновања и оцењивања омогућавају 

позитивну и здраву атмосферу у наставном процесу, као и квалитетне међусобне 

односе и комуникацију на релацији ученик–наставник, као и ученик–ученик, а 

уједно помажу ученику да разуме важност и смисленост вредновања и подстичу 

га на преузимање одговорности за властито планирање и унапређивање процеса 

учења. 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 

 

МАТЕМАТИКА 

ЦИЉ Циљ наставе и учења математике је да ученик, 
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 овладавајући математичким концептима, знањима и 
вештинама, развије основе апстрактног и критичког 
мишљења, позитивне ставове према математици, 
способност комуникације математичким језиком и 
писмом и примени стечена знања и вештине у даљем 
школовању и решавању проблема из свакодневног 
живота, као и да формира основ за даљи развој 
математичких појмова. 

РАЗРЕД 

 

седми 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 

 

144 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

Ученик ће бити у 

стању да: 
 

 израчуна степен реалног броја и 

квадратни корен потпуног 
квадрата и примени одговарајућа 

својства 

операција; 

 одреди бројевну 

вредност 

једноставнијег 
израза са 

реалним 

бројевима; 

 на основу реалног проблема 

састави и израчуна вредност 

једноставнијег бројевног израза 

са реалним бројевима; 

 одреди приближну вредност 

реалног броја и процени 
апсолутну 

грешку; 

 нацрта график 

функције 𝑦 = 𝑘𝑥, 𝑘 𝑅{0}; 
– примени продужену пропорцију 
у 

реалним ситуацијама 

 

 
 
 
 
 
 
 
                 РЕАЛНИ 

                БРОЈЕВИ 
 

- Квадрат 
рационалног броја 

- Решавање 

једначине 𝑥2 = 𝑎 

- Постојање 
ирационалних 

бројева(нпр. 
решавање 

једначине 𝑥2 = 2) 
- Реални бројеви и 
бројевна 

права 

- Квадратни корен, 
једнакост 

√𝑎2 = |𝑎| 
- Децимални запис 
реалног 
броја; приближна 
вредност 

реалног броја; 
апсолутна 

грешка. Основна 
својства 

операција са 
реалним 

бројевима. 
- Функција директне 

пропорционалности 

𝑦 = 𝑘𝑥, 𝑘 ∈ 𝑅/{0} 
- Продужена 
пропорција 

Ученик ће бити у 

стању да: 

 примени Питагорину теорему у 

рачунским и конструктивним 

задацима; 

 правилно користи геометријски 

прибор. 

 

           Питагорина 

              теорема 
 

итагорина теорема 
(директна 

и обратна). Важније 
примене 

Питагорине 
теореме 

Конструкција 
тачака на 

бројевној правој 
које 
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одговарају 
бројевима 

√2, √3, √5 итд. 
Растојање између 
две тачке у 

координатном 
систему. 

Ученик ће бити у 

стању да: 

 трансформише 

збир, разлику ипроизвод 

полинома; 

 примени 

формуле за 

разлику 

квадрата и 

квадрат бинома; 

 растави полином на чиниоце 

(користећи дистрибутивни 

закон и формуле за квадрат 

бинома и разлику квадрата); 

 примени трансформације 

полинома на решавање 

једначина. 

 

           ЦЕЛИ 

       АЛГЕБАРСКИ 

          ИЗРАЗИ 
 

Први део 

Степен чији је 
изложилац 

природан број; 
степен 

декадне јединице 
чији је 

изложилац цео број 
операције са 
степенима; 
степен производа, 
количника 

и степена. 
Други део 

Алгебарски изрази. 
Полиноми 

и операције ( 
мономи, 
сређени облик, 
трансформације 
збира, 
разлике и 
производа 

полинома у сређен 
облик 

полинома). Квадрат 
бинома и 

разлика квадрата. 
Растављање 

полинома на 
чиниоце 

коришћењем 
дистрибутивног 
закона, формуле за 
разлику 

квадрата и квадрат 
бинома. 
Примене 
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Ученик ће бити у 

стању да: 

 примени својства 

страница, углова и дијагонала 

многоугла; 

 израчуна површину многоугла 

користећи обрасце или разложиву 

једнакост;  конструише 

ортоцентар и 

тежиште троугла; 

 примени ставове подударности 

при доказивању једноставнијих 

тврђења и у конструктивним 

задацима. 

 

           Многоугао 
 

Појам многоугла. 
Врсте 

многоуглова. 
Збир углова 
многоугла. Број 
дијагонала 
многоугла. 
Правилни 
многоуглови ( 
појам, својства, 
конструкције). 
Обим и површина 
многоугла. 
Тежишна дуж 
троугла. 
Ортоцентар и 
тежиште 

троугла. 
Сложеније примене 
ставова 

подударности. 

Ученик ће бити у 

стању да: 
‒ примени својства централног и 

периферијског угла у кругу; 
‒ израчуна обим и површину круга 

и његових делова; 
‒ преслика дати геометријски 

објекат ротацијом. 

 

                   Круг 
 

Централни и 
периферијски 

угао у кругу. 
Обим круга, број π. 
Дужина 

кружног лука. 
Површина круга, 
кружног 
исечка и кружног 
прстена. 
Ротација 

Ученик ће бити у 

стању да: 

 одређује средњу вредност, 
медијану и мод. 

 

             Обрада 

            података 
 

Средња вредност, 
медијана и 

мод 

 
НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 
Реални бројеви 

Увести појам квадрата рационалног броја 𝑝 

𝑞 и илустровати га површином квадрата чија је страница 𝑝 

𝑞, на основу чега ученици треба да закључе 

да је квадрат произвољног рационалног броја ненегативан број. При израчунавању квадрата 
рационалних бројева равноправан статус треба дати 

квадрирању бројева у облику 𝑝 

𝑞 и у децималном запису. 

Код решавања једначина облика 𝑥2 = 𝑎, ученици уз наставникову помоћ изводе следеће 
закључке: дата једначина се може свести на 

једначину 𝑥2 = 𝑎 = 𝑏2 и може имати једно ( 𝑎 = 0) или два решења 

( 𝑎 > 0), али може бити и без решења ( 𝑎 < 0). Приликом увођења ознаке за квадратни корен 
нагласитин разлику између, на пример, вредности 

√4 и решења једначине 𝑥2 = 4. 

У даљем раду показати да неке једначине облика 𝑥2 = 𝑎 ( на пример 𝑥2 = 2 ) немају решења у 
скупу рационалних бројева, тј. Да се у скупу 
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рационалних мерних бројева не може израчунати мерни број странице квадрата чија је 
површина 2 ( не инсистирати да ученици репродукују 

одговарајући доказ). На тај начин мотивисати увођење ирационалних бројева, јер из 
претходног следи да осим рационалних бројева треба имати на 

располагању и неке друге бројеве ( на пример оне чији квадратни корен није рационалан број). 
Тада се уводи скуп реалних бројева као унија два 

дисјунктна скупа – скупа рационалних и скупа ирационалних бројева. Сада је природно и да се 
„рационалнаˮ права прошири у реалну праву и покаже 

како на таквој реалној правој постоје рационалне и ирационалне тачке, Нагласити, међутим, 
да скуп ( позитивних) ирационалних бројева, осим 

квадратних корена рационалних бројева, садржи и многе друге елементе, од којих ће неки 
бити поменути касније( рецимо број π). 
На конкретним примерима ученици треба да уоче да сваки рационалан број има коначну или 
бесконачну периодичну децималну 

репрезентацију, а ирационални бројеви бесконачну непериодичну репрезентацију и обратно ( 
ове чињенице не треба доказивати у општем случају). 
При израчунавању вредности корена и рачуњања са коренима, када су њихове вредности 
ирационални бројеви, користити калкулатор или 

расположиве софтвере. 
За све реалне бројеве без обзира да ли имају коначну или бесконачну децималну 
репрезентацију увести појам приближне вредности и 

појам апсолутне грешке. Правила заокругљивања реалних бројева увести на следећи начин: 
на конкретним примерима, посматрањем могућих 

граница ( интервала) у зависности од прецизности, ученици бирају приближне вредности тако 
да се при заокругљивању бира вредност са мањом 

апсолутном грешком, након чега се формулишу правила. 
Основна својства операција сабирања и множења реалних бројева посматрати и анализирати 
у поређењу с одговарајућим својствима у 

скупу рационалних бројева. Основна својства операције кореновања у R+ треба такође 
реализовати на примерима при чему се посебно третирају 

збир, разлика, производ и количник корена и њихови односи са кореном збира, разлике, 

производа и количника. При том посебну пажњу обратитина једнакост √𝑎2 = |𝑎| и њено 
тумачење. 

У оквиру ове теме се обрађује и функција директне пропорционалности 𝑦 = 𝑘𝑥 коју треба 
увести на конкретним примерима блиским 

искуству ученика ( раст дужине пута са временом путовања при константној брзини, смањење 
водостаја реке ако је дневни пад протока 

константан...). У почетним примерима ученици цртају тачкасти график којим се приказује 
функција за дискретне вредности променљиве, након чега 

се долази до конструкције графичког приказа у координатном систему. Тематску јединицу 
продужена пропорција треба, такође, реализовати на 

конкретним примерима ( подела дате суме у датој размери, одређивање углова троугла ако је 
дат њихов однос, присуство метала у легурама...). 
Посебну пажњу поклонити вези продужене пропорције са класичним двојним разломком. 
Питагорина теорема 

Питагорина теорема је од великог значаја за даље математичко образовање и потребно је 
пажљиво методички и дидактички обрадити. Као 

мотивација за тему могу се користити историјски подаци најпре о потреби човека за 
употребом и конструкцијом правоуглих троуглова током 

изградње различитих објеката у укупном напретку цивилизације, а чије је законитости 
Питагора уочио и математички уобличио и формулисао. На 

примеру египатског троугла експериментом са конопцем, цртежом или симулацијом на неком 
од динамичких софтвера упознати ученике са 

теоремом, а затим је и исказати и дати комплетан доказ. Потребно је да ученици схвате 
концепт Питагорине теореме, а не да напамет науче исказ. 
У том циљу током вежбања инсистирати на различитим ознакама катета и хипотенузе, као и 



484 

 

различитим положајима самог правоуглог троугла, 
како би се ученици оспособили да Питагорину теорему користе касније у образовању у 
различитим задацима из планиметрије, стреометрије и 

тригонометрије. Упознати ученике са карактеристичним Питагориним тројкама кроз примере и 
напоменути да таквих тројки има бесконачно много. 
Формулисати обрат Питагорине теореме и применити га у задацима. 
У другом делу теме пажњу је потребно усмерити на примену Питагорине теореме на 
конструкције дужи чији је мерни број дужине 

ирационалан број и примену на квадрат, правоугаоник, једнакокраки и једнакостранични 
троугао, ромб и правоугли и једнакокраки трапез. 
Ученици треба да примењују Питагорину теорему и на једнакокрако правоугли троугао, 
правоугли троугао са углом од 30ᵒ и одређивање растојања 

двеју тачака у координатном систему. 
Уколико наставник има техничких могућности у учионици, након усвајања Питагорине теореме 
на традиционалан начин, део ове теме може 

обрадити коришћењем неког од бесплатних динамичких софтвера који ученицима може још 
очигледније дочарати Питагорину теорему и примену 

теореме у различитим геометријским задацима и проблемима из свакодневног живота. 
Цели алгебарски изрази 

У првом делу ове теме уводи се појам степена променљиве природним бројем и изводе се 
основна својства те операције ( множење и 

дељење степена једнаких основа, степеновање степена, као и правила за степен производа и 
количника). Ученици треба у потпуности да овладају 

одговарајућим трансформацијама да би, између осталог, били припремљени за упознавање 
са операцијама са полиномима који следе. Такође, 
уводи се појам степена са изложиоцем који је нула или негативан цео број, али само у случају 
основе која је декадна јединица. Примери обухватају 

краће записивање врло малих рационалних бројева ( примене у физици), као и канонско 
представљање рационалних бројева у децималном запису. 
Други део теме обухвата операције с целим алгебарски изразима( полиномима). Најпре се 
уводи појам полинома и увежбава израчунавање 

вредности таквог израза за конкретне вредности променљивих који у њему учествују. Затим се 
дефинишу основне операције са полиномима (сабирање, одузимање и множење) и увежбава 
довођење полинома на сређени облик. Притом се, по потреби, користи дистрибутивни закон ( 
у 

облику (𝑎 + 𝑏)(𝑥 + 𝑦) = 𝑎𝑥 + 𝑎𝑦 + 𝑏𝑥 + 𝑏𝑦) и формула за квадрат бинома ( у облику (𝑎 + 𝑏)2 = 𝑎2 

+ 2𝑎𝑏 + 𝑏2). 
У наставку ове теме ученици треба да, на погодним примерима, уоче потребу растављања 
полинома на чиниоце ( посебно у циљу решавања 

једначина). Затим треба увежбати то растављање коришћењем претходно наведених 

формула ( али сада записаних у облику 𝑎𝑥 + 𝑎𝑦 + 𝑏𝑥 + 𝑏𝑦 = 

(𝑎 + 𝑏)(𝑥 + 𝑦), односно 𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏2= (𝑎 + 𝑏)2, као и формуле за разлику квадрата. Примере 
растављања тзв. Непотпуног квадратног тринома 

обрађивати само на додатној настави. Сем поменуте примене на решавање једначина ( на 

пример, облика 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 = 0 и 𝑥2 − 𝑐2 = 0), овде се 

могу приказати примери решавања геометријских проблема за које је потребно познавање 
операција са полиномима. 
Многоугао 

Многоугао увести као део равни ограничен многоугаоном линијом. Нагласити разлику између 
конвексних и неконвексних многоуглова, али 

даља разматрања ограничити само на конвексне многоуглове. Ученике треба наводити да 
уоче зависност броја дијагонала, као и зависност збира 

унутрашњих углова од броја темена многоугла. Приликом увођења правилних многоуглова, 
ученици треба да уоче да постоје многоуглови који 

нису правилни иако су све њихове странице једнаке, као и да постоје многоуглови који нису 
правилни иако су сви њихови углови једнаки. Посебно 
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истаћи осну симетричност правилног многоугла и број оса симетрије, као и чињенице да се 
око правилног многоугла може описати круг и да се 

у њега може уписати круг. Из одговарајућих формула за једнакостранични троугао, ученици, уз 
помоћ наставника ако је потребно, изводе 

формуле којима се у правилном шестоуглу успостављају везе између странице, дуже 
дијагонале, краће дијагонале, полупречника уписаног и 

описаног круга. 
Кроз разноврсне примере и задатке ( који се односе на троуглове, четвороуглове и правилне 
многоуглове) истицати примену ставова 

подударности троуглова и поступно развијати код ученика вештину доказивања. Доказати 
најважније особине троуглова и паралелограма. Увести 

појмове ортоцентар, тежишна дуж и тежиште троугла, и навести њихове особине. Примену 
ставова подударности и њихових последица 

проширити и на конструктивне задатке. Истаћи разлику између цртања и конструкције. 
Посебно треба издвојити 1) конструкције троуглова које 

поред датих страница/углова одређује и једна висина, односно тежишна дуж; 2) конструкције 
паралелограма и трапеза које поред датих 

страница/углова одређује и висина; 3) конструкције делтоида; 4) конструкције правилних 
многоуглова са 3, 4, 6, 8 или 12 темена које одређује 

страница, односно полупречник описаног/уписаног круга. На примерима илустровати 
ситуације када конструктивни задатак има више решења 

или нема решења, али не инсистирати на оваквим задацима. Израчунавање обима и 
површине многоугла илустровати разноврсним примерима 

и задацима. 
Приликом израчунавања површине користити разлагање многоуглова на троуглове и 
четвороуглове. Посебну пажњу посветити 

израчунавању површине правилног шестоугла. Важно је укључити и одређени број практичних 
примена рачунања површина. 
 

Ред.бр                 САДРЖАЈ РАДА АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА И УЧЕНИКА 

1. -Избор теме истраживања 

-Конструкција анкетних питања 

Наставник објашњава пројектни задатак, а 
ученици предлажу 

теме за истраживање и 5-6 анкетних питања. 

2. - Упутство за анкетирање 

-Спровођење истраживања 
анкетирањем 

Сваки ученик добија 4-5 анкетних листића. 

3. - Обнављање и доградња 
појмова: узорак, нумеричка и 

процентуална расподела, 
графички приказ 

-Увођење нових појмова: средња 
вредност, медијана и мод 

На једном ( нумерички потпуно 
припремљеном) примеру се 

илуструју сви наведени – познати и нови 
појмови. 

4. -Подела ученика на групе 

-Упућивање у начин обраде 
података добијених 

анкетирањем 

- Обрада резултата анкете 

Формирају се нехомогене истраживачке групе. 
Свака група 

обрађује једно питање за које је задужена ( 
може се користити 

и Excel) и припрема презентацију резултата 

5. - Презентација резултата анкете Групе приказују резултате свог истраживања 
(таблични приказ 

резултата обраде питања из анкете, 
процентуалну расподелу, 
графички приказ, израчунавање средње 
вредности, медијане и мода), тумаче добијене 
резултате и изводе закључке. 
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МЕЂУПРЕДМЕТНО ПОВЕЗИВАЊЕ 

Географија: Израчунавање најкраћег пута на карти између два места, размера, 
удаљеност градова од Гринича и од екватора 

Физика: Утицај израза са променљивим тзв. „словним изразима“, са изразима 
којим се изражавају општи закони физике, примена степена, 
гравитација... 
Ликовна култура: Коришћење геометријских фигура у сликарству, прављење 
мозаика од правилних полигона 

Хемија: Примена степена 

Техника и технологија: Прављење троугла од дашчица одговарајућих дужина, 
прављење макета 
 

                                       АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 
 

                              Наставника                                Ученика 

Наставник се припрема за час, организује и 
реализује наставни процес. Мотивише, 
подржава и развија интересовања ученика 
тако што даје препоруке шта да се чита, 
охрабрује ученике који желе да се баве 
истраживачким радом. Разговара са 
ученицима, упућује их, усмерава и 
објашњава. Извештава их о раду и 
постигнућима. Прати 

напредак ученика. 

Решава проблеме и задатке, примењује знање 
на текстуалним задацима, посматра, уочава 
везу са претходно усвојеним градивом, 
анализира, комбинује, упоређује, процењује. 
Ученик се припрема за час 

и учи пређено градиво. Повезује градиво и 
уочава сличности и разлике. 
Усмено одговара и ради задатке уз консултацију 
са наставником о свим 

потешкоћама. 

 

ПЛАН ЕВАЛУА. Провера остварености стандарда ученичких постигнућа 
(остварености исхода) 

Шта пратимо Критеријуми 
оцењивања 

Поступак и 
инструменти 

оцењивањ 

Инструменти за 

праћење 

напредовања 

Врем
е 

Процењују се: 
вештине 

израчунавања 

разумевање, 
примена и 

вредновање 

научених 

поступака и 

процедура; 
рад 

са подацима 

вештине, 
руковање 

прибором и 

технологијама 
и 

извођење 

Ученик који 
остварује 
веома 

значајан 
напредак у 
савладавању 

програма 
предмета и у 
потпуности 

самостално 
испуњавања 
захтеве 

који су 
утврђени на 
основном и 

средњем 
нивоу, као и 

- Формативно 

оцењивање: 
Свакодневно 
бележење 

активности ученика 
на 

часу у свеску 

евиденције 
наставника 
 
 
-Усмено 
одговарање 

(сумативна оцена), 
свеска евиденције 

наставника/дневник 

Број јављања: 
За јављање + 

За јављање 
више пута ++ 

За давање 
комплетног, 
потпуног 
одговора на 
тежа питања + 
или 5 

Ко не зна 
одговор – 

Учесталост 
јављања и 
распоред 

јављања по 
месецима 

Свак
однев
но 

беле
жење 
током 

годин
е 

 
Прес
ек 
стањ
а по 

тром
есечј
у 
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радних 
задатака. 

већину 

захтева са 
напредног 
нивоа 

посебних 
стандарда 
постигнућа, 
односно 
захтева који су 
одређени 

индивидуалним 
образовним 

планом и 
прилагођеним 

стандардима 
постигнућа, 
добија 

оцену одличан 
(5) ученик који 
остварује 
значајан 

напредак у 
савладавању 
програма 

предмета и у 
потпуности, 
самостално, 
испуњавања 
захтеве 

који су 
утврђени на 
основном и и 

средњем 
нивоу, као и 
део захтева 

са напредног 
нивоа посебних 

стандарда 
постигнућа уз 
мању 

помоћ 
наставника, 
односно 

захтева који су 
одређени 

индивидуалним 

Свеобухватност 
одговора 

Хоризонтално и 
вертикално 

повезивање 
градива 

 
 
По 
потре
би, 
бар 

једно
м у 

полуг
одиш
ту 
 
 
 
 
 

-Редовност 
доношења 

домаћег 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Усмено 
одговарање 

(сумативна оцена), 
свеска евиденције 

наставника/дневник 

За три 
недоношења 
домаћег 1 у 

свеску, а након 
опомене и у 

дневник 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Свеобухватност 
одговора 

Хоризонтално и 
вертикално 

повезивање 
градива 

Свак
однев
но 

праће
ње 
током 
годин
е 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По 
потре
би, 
бар 

једно
м у 

полуг
одиш
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образовним 

планом и 
прилагођеним 

стандардима 
постигнућа, 
добија 

оцену врло 
добар (4) 

ту 
 

  Редовност 
доношења 

домаћег 

За три 
недоношења 
домаћег 1 у 

свеску, а након 
опомене и 
удневник 

Свак
однев
но 

праће
ње 
током 

годин
е 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Прегледање свески Уредност 

Све 
забележено са 
часова 

На 
крају 

наста
вне 
годин
е 

Ученик који 
остварује 
напредак у 

савладавању 
програма 
предмета и 

у потпуности, 
самостално 

испуњавања 
захтеве који су 

утврђени на 
основном и 
већи део 

на средњем 
нивоу посебних 

стандарда 
постигнућа, 
односно 

захтева који су 
одређени 

индивидуалним 
образовним 
планом и 
прилагођеним 

-Писане провере 

(сумативна оцена) 
Ученици дају 

самопроцену оцене 

Бодовање: 
30 - 49% 2 

50 - 69% 3 

70 - 89% 4 

90 - 100% 5 

Нако
н 
сваке 

теме 
 

 
- Групни рад 

(посматрање 

наставника, 
излагање 

група, процена 
осталих 

ученика 
 

Сарадња у 
групи (сви 
чланови су 

укључени, сви 
имају задато 

забележено у 
свескама...) 
Степен знања 
свих чланова 
групе 

Квалитативно и 
квантитативно 

процењивање 
резултата рада 

група (пано, 
табела... 
 

 
По 
потре
би 
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Одговоран 

однос према 

раду, 
постављеним 

задацима, и 

исказано 

интересовање 
и 

мотивацију за 

учење и 

напредовање. 
Активно 

учествовање 
у 

настави, 
сарадњу са 

другима 

веома висок 
степен 
ангажовања 

ученика (5) 
висок степен 
ангажовања 
ученика 

(4) 
уз 
ангажовање 
ученика (3) 
ангажовање 
ученика (2) 
Вођење 
евиденције од 

стране 
наставника о: 
-Јављању на 
часовима 

(учесталост и 
активност 

по месецима) 
-Успешности у 
групном 

раду, раду у 
пару 

стандардима 
постигнућа, 
добија 

оцену добар 
(3); 

Ученик који 
остварује 
минималан 

напредак у 
савладавању 
програма 

предмета и 
испуњавања уз 
помоћ 

наставника 
захтеве који су 

утврђени у 
већем делу 
основног 
нивоа 
постигнућа, 
односно 
захтеве 

који су 
одређени 
индивидуалним 

образовним 
планом и 

прилагођеним 
стандардима 

постигнућа и, 
добија оцену 

довољан (2) 
 

- Рад у пару 

(посматрање 

наставника, 
излагање 

парова, процена 

осталих ученика) 

Прва три пара 
која ураде 

добијају + 

По 
потре
би 

Веома висок 
степен 
ангажовања 

ученика (5) 
висок степен 
ангажовања 
ученика 

(4) 
уз ангажовање 
ученика (3) 
ангажовање 

Вођење евиденције 
од 

стране наставника 
о: 
-Јављању на 
часовима 

(учесталост и 
активност 

по месецима) 
-Успешности у 
групном 

-Све што је 
рађено на часу 
налази 

се у свескама и 
уредно је 

написано 

-Учесталост 
јављања и 
активност 

по месецима 

-Учествује, 

- Пр

ес

ек 

ст

а

њ

а 

по 

тр

ом
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(ангажовање, 
продукти) 
-Учешћу на 

такмичењима 

- Несебичном 
пружању 

помоћи 
другим 

ученицима 

-Све што је 
рађено на 
часу налази 

се у свескама 
и уредно је 

написано 

-Учесталост 
јављања и 
активност 

по месецима 

-Учествује, 
помаже 
другима, 
израђује 
самостално 
или у 

сарадњи са 
другима 
продукте 

рада 

-Број и 
квалитет 
добровољног 
учешћа у 
разним 
наставним и 

ваннаставним 
активностима 

(такмичења, 
израда паноа, 
кратко 
предавање, 
вођење 

квиза, израда 
асоцијација...) 
-Пресек 
стања по 

ученика (2) раду, раду у пару 

(ангажовање, 
продукти) 
-Учешћу на 

такмичењима 

- Несебичном 
пружању 

помоћи другим 

ученицим 
- Израда паноа, 
различитих врста 

излагања 

помаже 
другима, 
израђује 
самостално или 
у 

сарадњи са 
другима 
продукте 

рада 

-Број и квалитет 
добровољног 
учешћа у 
разним 
наставним и 

ваннаставним 
активностима 

(такмичења, 
израда паноа, 
кратко 
предавање, 
вођење 

квиза, израда 
асоцијација...) 
Спреман је да 
помогне 
другима 

-Иницијатива и 
квалитет 

продукта 

ес

еч

ји

ма 
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тромесечјима 

 
 

 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

Организује се за ученике који имају потешкоћа у савладавању наставног 
градива и остваривању исхода и стандарда. Планирана је фондом од 10 до 

20 часова, а садржаји су прецизирани годишњим плановима. Ова настава 
има само оквирне садржаје, јер они зависе од потреба ученика. 
ДОДАТНА НАСТАВА 

Организује се за ученике који врло успешно савладавају наставене садржаје, 
показују интересовање и жељу за продубљивањем знања и имају 

изражене способности за математику. У додатној настави ученици се 
припремају за такмичења из математике. Реализује се са фондом од 10 до 
20 

часова. 
 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 

 

БИОЛОГИЈА 

ЦИЉ 

 

Циљ учења Биологије је да ученик, изучавањем 

биолошких процеса и живих бића у интеракцији са 

животном средином, разуме значај биолошке 

разноврсности и потребу за одрживим развојем и 

развије одговоран однос према себи и природи. 

РАЗРЕД 

 

СЕДМИ 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 

 

72 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

-прикупи и анализира 

податке о животним 

циклусима почевши од 

оплођења; 

- упореди полно и 

бесполно размножавање; 

- идентификује разлике 

између митозе и мејозе на 

основу промене броја 

хромозома и основну 

улогу гентичког 

 

НАСЛЕЂИВАЊЕ И 

ЕВОЛУЦИЈА 

(3О+2В+3У=8) 

- Деоба ћелије 

(хромозоми, настајање 

телесних и полних 

ћелија. 

- ДНК и појам гена 

(алел, генотип, 

фенотип). 

- Прво Менделово 

правило, крвне групе, 

трансјузија и 

трансплантација. 
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материјала 

у ћелији; 

- шематски прикаже 

наслеђивање пола и 

других особина према 

Менделовом правилу 

 

 

 

 

 

- упореди организме на 

различитим позицијама 

на «дрвету живота» 

према начину на који 

обављају животне 

процесе; 

- користи микроскоп за 

посматрање грађе 

гљива, биљних и 

животињских ткива; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- разврста 

организмепрема 

задатим критеријумима 

применом дихотомних 

кључева; 

- повеже принципе 

систематике са 

филогенијом и 

еволуцијом 

на основу данашњих и 

изумрлих врста- фосили; 

- Наслеђивање пола. 

- Наследне болести. 

- Животни циклуси 

биљака и животиња. 

Смена генерација. 

- Једнополни и 

двополни организми. 

- Значај и улога полног 

размножавања 

 

 

ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ КАО 

ОСНОВА ЖИВОТА 

((13О+6В+10У+2С=31) 

 

. - Појам 

симетријетипични 

примери код 

једноћелијских и 

вишећелијских 

организама. 

-Симетрија, 

цефализација и 

сегментација код 

животиња. 

- Присуство/ одсуство 

биљних органа. 

-Ћелије са 

специфичном 

функцијом: мишићне, 

крвне, нервне, ћелије 

затварачице... 

- Грађа и улога ткива, 

органа, органских 

система и значај за 

функционисања 

организма. 

- Компаративни 

преглед грађе главних 

група биљака, гљива и 

животиња. 

ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСНОСТ 

ЖИВОТА 

(8о+1в+4у+1с=14) 

- Основни принципи 

систематике 

- Приказ разноврсноти 

живота кроз основне 

систематске категорије 

до нивоа кола и класе 

-Докази еволуције, 

фосили и тумачење 

филогенетских низова 

( предачке и 

потомачке форме, 
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- идентификује основне 

односе у биоценози на 

задатим примерима; 

- илуструје примерима 

однос између еколошких 

фактора и ефеката 

природне селекције; 

- упореди прикупљене 

податке о изабраној 

врсти и њеној бројности 

на различитим 

стаништима; 

- повеже утицај 

абиотичких чинилаца у 

одређеној животној 

области - биому с 

аживотним формама 

које га насељавају; 

- анализира разлику 

између сличности и 

сродности организама на 

примерима 

конвергенције и 

дивергенције; 

- идентификује трофички 

ниво организма у мрежи 

исхране; 

- предложи акције 

заштите 

Биодиверзитета 

 

 

- анализира задати 

јеловник са аспекта 

уравнотежене и 

разноврсне исхране; 

- идентификује 

поремећаје 

исхране на основу 

типичних симптома 

(гојазност, анорексија, 

булимија); 

- планира време за рад, 

прелазни фосили) 

 

ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 

(4о+4в+2у+1с=11) 

-Састав и структура 

популација. 

Популациона 

динамика (природни 

прираштај и миграције; 

-Абиотички фактори и 

биотички односи као 

чиниоци природне 

селекције (адаптације). 

-Мреже исхране. 

Животне области 

- Конвергенција и 

дивергенција животних 

форми. 

- Заштита природе. 

Заштита 

биодиверзитета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 

(3о+3у+1в+1с=8) 

-Примери наследних 

болести. 

- Особине и грађа 

вируса. Болести 

изазване вирусима. 

- Имунитет. Вакцине. 

- Пулс и крвни 

притисак. 

- Прва помоћ, повреде 

крвних судова 

(практичан рад). 

- Принципи 

уравнотежене исхране 

и поремећаји у 

исхрани. 
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одмор и рекреацију; 

- доведе у везу измењено 

онашање људи с 

акоришћењем 

психоактивних 

супстанци; 

- аргументује предности 

вакцинације; 

- примени поступке 

збрињавања лакших 

облика крварења; 

- расправља о 

различитости међу 

људима са аспекта 

генетичке 

варијабилности, 

толеранције и прихватања 

различитости. 

- Значај правилног 

чувања, припреме и 

хигијене намирница, 

тровање храном. 

-Промене у 

адолесценцији. 

- Здрави стилови 

живота (сан, 

кондиција...). 

-Последице болести 

зависности 

(наркоманија). 

 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Програм Биологије за седми разред је део спиралног програма Биологије за 

основну школу и оријентисан је на достизање исхода. 

Спирални програм подразумева да у сваком разреду из сваке области ученик 

усваја мању количину информација, до којих долази самостално уз подршку 

наставника. У сваком наредном разреду количина информација - знања се 

по мало повећава, при чему се ново знање повезује са знањем и искуством 

стеченим у претходним разредима и знањем стеченим неформалним 

образовањем, уз постепено подизање захтева. На тај начин се знања 

постепено проширују и продубљују, односно граде. 

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

су стекли учећи биологију и друге предмете. Исходи се односе на пет 

области предмета: наслеђивање и еволуција, јединство грађе и функције као 

основа живота, порекло и разноврсност живота, живот у екосистему и човек 

и здравље. (Исходи за шесту област 

посматрање, мерење и експеримент у биологији су распоређени у 

претходних пет, сходно планираним активностима.) 

Достизање исхода води развоју предметних, свих кључних и општих 

међупредметних компетенција и остваривању образовних стандарда. 

Исходи не прописују структуру, садржаје и организацију наставе, као ни 

критеријуме и начин вредновања ученичких постигнућа. За израду исхода 

коришћена је Блумова таксономија. 

Исходи су формулисани на нивоу примене као минимуму. 

Важна карактеристика наставе усмерене на остваривање исхода је да је 

настава усмерена на учење у школи. 

Ученик треба да учи: 
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- смислено: повезивањем оног што учи са оним што зна и са ситуацијама из 

живота; повезивањем оног што 

учи са оним што је учио из биологије и других предмета; 

- проблемски: самосталним прикупљањем и анализирањем података и 

информација; постављањем релевантних 

питања себи и другима; развијањем плана решавања задатог проблема; 

- дивергентно: предлагањем нових решења; смишљањем нових примера; 

повезивањем садржаја у нове 

целине; 

- критички: поређењем важности појединих чињеница и података; 

смишљањем аргумената; 

- кооперативно: кроз сарадњу са наставником и другим ученицима; кроз 

дискусију и размену мишљења; 

уважавајући аргументе саговорника. 

 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Програм оријентисан на исходе наставнику даје већу слободу у креирању и 

осмишљавању наставе и учења. Улога 

наставника је да контекстуализује дати програм према потребама конкретног одељења 

имајући у виду: састав 

одељења и карактеристике ученика, уџбенике и друге наставне материјале које ће 

користити, техничке услове, 

 

наставна средства и медије којима школа располаже, ресурсе, могућности, као и 

потребе локалне средине у којој 

се школа налази. Полазећи од датих исхода и садржаја наставник најпре креира свој 

годишњи-глобални план рада из 

кога ће касније развијати своје оперативне планове. Потребно је да наставник за сваку 

наставну јединицу, у фази 

планирања и писања припреме за час, у односу на одабрани исход, дефинише исходе 

специфичне за дату наставну 

јединицу. При планирању треба, такође, имати у виду да се исходи разликују, да се 

неки лакше и брже могу остварити, 

али је за већину исхода потребно више времена и више различитих активности. У 

фази планирања наставе и учења 

веома је важно имати у виду да је уџбеник наставно средство и да он не одређује 

садржаје предмета. Зато је 

потребно садржајима датим у уџбенику приступити селективно и у односу на 

предвиђене исходе које треба 

достићи. Поред уџбеника, као једног од извора знања, на наставнику је да ученицима 

омогући увид и искуство 

коришћења и других извора сазнавања као нпр. сајтове релевантних институција, 

писану научно популарну 

литературу, мапе, шеме, енциклопедије... Препорука је да наставник планира и 

припрема наставу самостално и у 
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сарадњи са колегама због успостављања корелација међу предметима (нпр. 

представљање група организама 

Веновим дијаграмима, одређивање климатских услова у зависности од географског 

положаја, писање есеја, тј. 

приказ података /малих истраживања на матерњем и страном језику који уче, цртање 

итд.). 

 

 ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

У остваривању наставе потребно је подстицати радозналост, аргументовање, 

креативност, рефлексивност, истрајност, одговорност, аутономно мишљење, 

сарадњу, једнакост међу половима, уважавање и прихватање различитости. 

Препоручује се максимално коришћење ИКТ решења јер се могу превазићи 

материјална, просторна и 

друга ограничења (платформе за групни рад нпр. Пбњоркс, платформа Моодле, 

сарадња у „облаку” као Гугл, 

Током рада ученици би требало да користе лабораторијски прибор (пинцете, 

капаљке, лабораторијске чаше, сахатно  стакло и сл.) и опрему за теренски рад у 

мери у којој је школа опремљена. У случају да прибор не постоји, може се 

надоместити предметима за свакодневну употребу (пинцете, капалице са флашице за 

лек...). Табеларно и графичко приказивање резултата, са обавезним извођењем 

закључака, би требало практиковати увек када се прикупљају подаци. Препорука је 

да се ИКТ користи за прикупљање, обраду података и представљање резултата 

истраживања или огледа, када се ученици оспособе за њено коришћење на часовима 

предмета Информатика и рачунарство и Техника и технологија. 

и методе решевања проблема, што омогућава развој унутрашње мотивације, 

дивергентног мишљења, које отвара нове идеје и могућа решења проблема). На 

интернету, коришћењем речи .Да би сви ученици достигли предвиђене исходе, 

потребно је да наставник упозна специфичности начина учења својих ученика и да 

према њима планира и прилагођава наставне активност 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

ГЕОГРАФИЈА 

ЦИЉ 
 

Циљ наставе географије јесте да се осигура да сви 

ученици стекну базичну jeзичку и научну писменост и 

да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда 

образовних постигнућа,да се оспособе да решавају 

проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, 

да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са 

другима, развију мотивисаност за учење и 

заинтересованост за предметне садржаје, као и да 

упознају и разумеју географске објекте, појаве, процесе 

и законитости у простору, њихове узрочно-последичне 

везе и односе, развију географску писменост и 

географски начин мишљења, свести и одговорног 
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односа према свом завичају, држави, континенту и 

свету као целини и толерантног става према различитим 

народима, њиховим културама и начину живота. 

РАЗРЕД 
 

СЕДМИ 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

72 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
- Дефинише границе 

континената и показује на 

карти океане и мора 

којима је проучавани 

континент окружен и 

лоцира највећа острва, 

полуострва, мореузе, 

земљоузе, пролазе 

-Проналази на карти 

државе проучаване регије 

и именује их; 

 

РЕГИОНАЛНА 

ГЕОГРАФИЈА 

Регионална географија, 

принципи регионализације. 

Хомогеност и хетерогеност 

географског простора. 

 

Приказује на немој карти 

најважније географске 

појмове: континенте, 

океане, мора, облике 

разуђености обала, низије, 

планине, реке, језера, 

државе, градове, 

туристичке атракције, 

културно-историјске 

споменике 

Препознаје облике 

рељефа, водне објекте и 

живи свет 

карактеристичан за 

наведену регију 

Анализира утицај 

географске ширине, 

рељефа, односа копна и 

мора, морских струја, 

вегетације и човека на 

климу 

Објашњава настанак 

пустиња на територији 

проучаваног континента; 

 

ГЕОГРАФСКЕ РЕГИЈЕ 

ЕВРОПЕ 

 

Јужна Европа - културно-

цивилизацијске тековине, 

етничка хетерогеност, 

туризам, политичка 

подела. Државе Јужне 

Европе: државе бивше 

СФРЈ, Италија, Шпанија и 

Грчка - основне географске 

карактеристике. Средња 

Европа - културно-

цивилизацијске тековине, 

савремени демографски 

процеси, природни ресурси 

и економски развој, 

урбанизација, политичка 

подела. 

Немачка - основне 

географске 

карактеристике. Западна 

Европа - културно-

цивилизацијске тековине, 

савремени демографски 

процеси, природни ресурси 

и економски развој, 

урбанизација, политичка 
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Проналази податке о 

бројном стању 

становништва по 

континентима, регијама и 

одабраним државама и 

издваја просторне целине 

са највећом 

концентрацијом 

становништва у свету; 

подела. Француска и 

Уједињено Краљевство – 

основне географске 

карактеристике. Северна 

Европа - природни ресурси 

и економски развој, 

народи, политичка подела. 

Источна Европа - 

културно-цивилизацијске 

тековине, етничка 

хетерогеност, природни 

ресурси и економски 

развој, политичка подела. 

Руска Федерација - 

основне географске 

карактеристике.Европска 

унија - пример 

интеграционих процеса. 
 

 

 

 

 

 

 

 

-Укаже на узроке и последице 

кретања броја становника, 

густине насељености, 

природног прираштаја, 

миграција и специфичних 

структура становништва по 

континентима, регијама и у 

одабраним државама; 

-Тумачи и израђује тематске 

карте становништва по 

континентима, регијама и 

одабраним државама; 

- Открива узроке и последице 

процеса урбанизације на 

различитим континентима, 

регијама и у одабраним 

државама; 

-Доведе у везу природне 

ресурсе са степеном 

економске развијености 

појединих регија и 

одабраних држава; 

 

 

 

 

 

АЗИЈА 

Географски положај, 

границе и величина Азије. 

Природне одлике Азије. 

Становништво Азије. 

Насеља Азије. Привреда 

Азије. Политичка и 

регионална подела. 

Југозападна Азија - 

природни ресурси и 

економски развој, 

културно-цивилизацијске 

тековине, савремени 

демографски процеси, 

урбанизација, политичка 

подела. 

Јужна Азија - културно-

цивилизацијске тековине, 

савремени демографски 

процеси, етничка 

хетерогеност, 

урбанизација, политичка 

подела. 

Југоисточна Азија - 

природни ресурси и 

економски развој, 

политичка подела. 

-Источна Азија - културно-

цивилизацијске тековине, 
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савремени демографски 

процеси, етничка 

хетерогеност, природни 

ресурси и економски 

развој, урбанизација, 

политичка подела. 

-Централна Азија - 

природни ресурси, 

политичка подела, насеља 

и становништво. 

 -Уз помоћ географске карте 

објашњава специфичности 

појединих просторних целина и 

предлаже различите начине 

издвајања регија; 

-Објашњава узроке и 

последице глобалних феномена 

као што су сиромаштво, 

унутрашње и спољашње 

миграције, демографска 

експлозија и пренасељеност, 

болести и епидемије, 

политичка нестабилност; 

- Доводе у везу живот 

становништва са 

природним, 

демографским, 

економским и политичко-

географским одликама 

простора; 

 

 

АФРИКА 

-Географски положај, 

границе и величина 

Африке. 

 -Природне одлике 

Африке. 

 -Становништво Африке. 

- Насеља Африке.  

Привреда Африке. 

Политичка и регионална 

подела. 

 -Афрички Медитеран и 

Сахарска Африка. 

Подсахарска Африка. 

-Препознаје негативне утицаје 

човека на животну средину 

настале услед специфичности 

развоја пољопривреде, 

рударства, енергетике, 

индустрије, саобраћаја и 

туризма на проучаваним 

континентима, регијама и у 

одабраним државама; 

-Анализира примере 

позитивног утицаја човека на 

животну средину у државама 

које улажу напоре на очувању 

природе и упоређује их са 

сличним примерима у нашој 

земљи; 

 

 

СЕВЕРНА АМЕРИКА 

-Географски положај, 

границе, величина и 

регионална подела Северне 

Америке.  

-Природне одлике Северне 

Америке.  

Становништво Северне 

Америке.  

-Насеља Северне Америке.  

-Привреда Северне 

Америке. -Политичка 

подела. 

-Изводи закључак о могућим 

решењима за коришћење 

чистих извора енергије у 

државама чија се привреда 

 

ЈУЖНА АМЕРИКА 

 

-Географски положај, 

границе и величина Јужне 

Америке. 

-Природне одлике Јужне 
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заснива највише на 

експлоатацији нафте и угља; 

-Истражује утицај Европске 

уније на демографске, 

економске и политичке процесе 

у Европи и свету; 

 

Америке. 

-Становништво Јужне 

Америке. 

-Насеља Јужне Америке. 

-Привреда Јужне Америке. 

-Политичка подела. 

Вреднује улогу 

међународних 

организација у свету; 

 

 

АУСТРАЛИЈА И 

ОКЕАНИЈА 

-Географски положај, 

границе и величина 

Аустралије и Океаније. 

-Природне одлике 

Аустралије. 

-Колонијални период и 

становништво Аустралије. 

-Насеља Аустралије.  

-Привреда Аустралије. 

-Океанија - основна 

географска обележја. 

-Политичка и регионална 

подела 

  

ПОЛАРНЕ ОБЛАСТИ 

 

-Основне географске 

одлике Антарктика - 

откриће, назив, географски 

положај, природне одлике, 

природни ресурси и научна 

истраживања. 

-Основне географске 

одлике Арктика - откриће, 

назив, географски положај, 

природне одлике, 

природни ресурси и 

савремена научна 

истраживања. 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ( седми разред)  Географија 

 

Наставни програм географије за седми разред основног васпитања и образовања 

ослања се на савремена достигнућа и на перспективе развоја географске науке, а 

примерен је интересовањима и потребама ученика. Стечена знања и вештине 

ученици ће примењивати у истраживању и анализирању одређених географских 

појава и процеса, који се односе на наставне садржаје предвиђене програмом. 

Неопходно је заинтересовати ученике да, у складу са својим узрасним 

способностима, истражују и локалну средину, да проналазе и користе различите 

изворе информација и да се оспособљавају за самостално учење. Основу за израду 

овог програма чинили су: општи циљеви и задаци основног образовања и васпитања, 

образовни, васпитни и функционални задаци савремене наставе географије, потреба 

за постизањем боље равнотеже између узрасних способности ученика, њихових 
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потреба и интересовања, препоруке Географског факултета и Српског географског 

друштва. Програм је конципиран тако да се заснива на: постепеном увођењу и 

развијању географских појмова, појава и процеса у оквиру програмских садржаја 

спирално распоређених у другом образовном циклусу, значајних за успешније 

разумевање укупних садржаја који су неопходни у процесу даљег учења, 

досадашњим наставним програмима у Републици Србији и резултатима праћења 

примене досадашњих програма. У седмом разреду основне школе програм 

географије конципиран је тематски. Укупан годишњи фонд часова није промењен. 

Наставницима се препоручује оријентациони број часова по наставним темама, као и 

наставни садржаји које би требало обрадити. Према својој креативности наставник 

има слободу да кроз самостално планирање одреди типове часова, облике рада, 

наставне методе, технике и активности и одабере дидактичка средства и помагала.  

Програмску структуру чини осам наставних тема:  

1. РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА 

 2. ГЕОГРАФСКЕ РЕГИЈЕ ЕВРОПЕ 

 3. АЗИЈА  

4. АФРИКА 

 5. СЕВЕРНА АМЕРИКА 

 6.ЈУЖНА АМЕРИКА 

 7. АУСТРАЛИЈА И ОКЕАНИЈА 

 8. ПОЛАРНЕ ОБЛАСТИ 

На првом наставном часу наставник упознаје ученике са циљевима, задацима и 

програмским садржајима географије за седми разред и даје им јасна упутства за рад. 

Посебно наглашава зашто и како се обрађују садржаји опште физичке и друштвене 

географије и истиче њихов значај за успешну обраду регионалне географије 

европског,азијског, афричког, северноамеричког, јужноамеричког, аустралијског и 

антарктичког континената и њихових држава у целини. 

У седмом разреду је наставним програмом, са највећим бројем часова, планирана 

обрада Регионалне географије Европе, Азије, Африке, Северне и Јужне Америке, 

Аустралије и Океаније и Поларних области. У оквиру регионалне географије 

предвиђена је обрада континената у целини, која треба да пружи могућност 

сагледавања општих одлика континената да би се на основу тога јасније могле 

уочити особености појединих регионалних целина и појединих држава наведених 

континената. Приликом обраде регија потребно је да се, на основу познавања 

континента као целине, истакну њихове битне физичкогеографске одлике и њихов 

утицај на производњу и размештај становништва. Сваки чинилац треба да буде 

истакнут тако да се одмах могу уочити специфичности сваке регије. Кроз политичку 

поделу треба истаћи како је до ње дошло ради бољег разумевања данашњег стања. 

Приликом обраде ових садржаја могућа је корелација са садржајима из наставног 

предмета историје. Код обраде појединих држава треба користити претходно 

стечена знања о континенту у целини и о појединим регијама, а истаћи само битне 

одлике природе и становништва, а пре свега његову професионалну структуру, 

културни ниво, што може да помогне објашњењу развијености и структури 

привреде. Треба, такође, указати на постојеће разлике у степену развијености 

привреде држава, као и на противуречности које постоје између природних 

богатстава и нивоа развијености њихове привреде. Државе су, међутим, међусобно 
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различите и у свакој од њих су заступљене одређене привредне делатности и гране 

специфичне за ту земљу, које треба посебно нагласити. При излагању садржаја о 

државама треба указати на неопходност сарадње земаља и на интеграцијске процесе 

у региону, Европи и свету, као и на потребу уважавања различитости и толеранције 

на свим нивоима. У континуираном раду са географском картом ученицима се 

пружа могућност да савладају вештину практичног коришћења и познавања 

географске карте. Сталном употребом географске карте знања се проширују и 

продубљују и усавршава се њена практична примена. 

Коришћење географских карата различитог размера и садржине при упознавању 

регија и држава Европе, Азије, С. И Ј. Америке, Африке, Аустралије и Океаније и 

поларних области, геопростора и локалне средине је неопходно и обавезно на свим 

часовима.  

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА - Биологија - историја - математика - 

физика - енглески језик - немачки језик - српски језик - музичка култура - ликовна 

култура 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 

 

ИСТОРИЈА 

ЦИЉ 

 

Циљ учења историје је да ученик, изучавајући 

историјске догађаје, појаве, процесе и личности, 

стекне основна историјска знања и компетенције 

неопходне за разумевање савременог света, развије 

вештине критичког мишљења и одговоран однос 

према себи, сопственом и националном идентитету, 

културно-историјском наслеђу, друштву и држави у 

којој живи. 

РАЗРЕД 

 
7/1,2,3,4 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 

 

72 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

именује периоде 

прошлости и 

историјске периоде и 

наводи граничне 

догађаје 

- повезује историјске 

изворе са 

установама у којима се 

чувају 

- именује нови век и 

наводи граничне 

догађаје 

- користи основне 

1. Основи проучавања 

прошлости 

 

 

Основне одлике, 

хронолошки и просторни 

оквири периода од 

Индустријске револуције 

до завршетка Првог 

светског рата. 

Историјски извори за 

изучавање периода од 

Индустријске револуције 

до завршетка Првог 

светског рата и њихова 

сазнајна вредност 

(материјални, писани, 
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историјске појмове 

(стари век, средњи век, 

повеља, житије) 

- пореди историјске 

периоде 

- разврстава историјске 

изворе према 

њиховој основној подели и 

према 

историјском периоду 

аудио и визуелни) 

- Користи основне 

историјске појмове 

- Сагледа значај и улогу 

истакнутих 

личности у датом 

историјском контексту 

-Повеже визуелне и 

текстуалне информације 

са одговарајућим 

историјским контекстом 

(хронолошки, политички, 

друштвени) 

-Сагледава значај и улогу 

истакнутих 

личности у датом 

историјском контексту 

-Поштује правила 

заједничког рада и 

препознаје своје место и 

улогу у групи 

-Уважава саговорника 

реагујући на оно што 

говори, а не на његову 

личност 

-Изражава своје ставове на 

аргументован 

начин 

- Доводи у везу узроке и 

последице 

историјских догађаја, 

појава и процеса на 

конкретним примерима 

- Приказује на историјској 

карти динамику 

различитих историјских 

појава и промена у 

2. Европа, свет и 

српски народ на 

почетку 

индустријског доба 

(од средине XVIII до 

средине XIX века) 

 

Индустријска револуција 

(парна машина и њена 

примена; 

промене у друштву – 

јачање 

грађанске и појава 

радничке 

класе). 

Политичке револуције 

(узроци, 

последице и обележја, 

европске 

монархије уочи 

револуција, 

просветитељске идеје, 

примери 

америчке и француске 

револуције; појмови 

уставности 

и поделе власти, 

Декларација о 

правима човека и 

грађанина, 

укидање феудализма). 

Наполеоново доба 

(Наполеонова владавина, 

ратови, тековине, Бечки 

конгрес). 

Свакодневни живот и 

култура 

(промене у начину 

живота). 

Источно питање и 

балкански 

народи (политика 

великих сила, 
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новом веку 

- Препознаје основне 

карактеристике 

различитих идеологија 

- Пореди положај и начин 

живота 

припадника различитих 

друштвених слојева 

и група у индустријско 

доба 

- Изводи закључак о 

повезаности 

националне историје са 

регионалном и 

европском, на основу датих 

примера 

- Уочава пристрасност, 

пропаганду и 

стереотипе у садржајима 

историјских извора 

- Анализира и процењује 

ближе хронолошко 

порекло извора на основу 

садржаја 

- Упоређује, анализира и 

уочава разлике 

између свог и ставова 

других 

- Уочава утицај 

историјских догађаја, 

појава 

и процеса на прилике у 

савременом свету 

-Употреби податке из 

табеле у једноставном 

истраживању 

-Наведе специфичности 

друштвених појава, 

процеса, политичких идеја, 

ставова 

појединаца и група 

насталих у новом веку 

- Анализирајући дате 

примере уочава утицај 

научно-технолошког 

развоја на промене у 

борба балканских народа 

за 

ослобођење). 

Живот Срба под 

османском и 

хабзбуршком влашћу. 

Српска револуција 1804–

1835 

(основна обележја, ток 

Првог и 

Другог српског устанка, 

последице и значај). 

Развој модерне српске 

државе 

(аутономија Кнежевине 

Србије, 

успостава државе, 

оснивање 

образовних и културних 

установа). 

Црна Гора у доба 

владичанства 

(основна обележја 

државног и 

друштвеног уређења). 

Истакнуте личности: 

Џејмс Ват, 

Волтер, Катарина II, 

Марија 

Терезија, Робеспјер, 

Наполеон 

Бонапарта, вожд 

Карађорђе, 

кнез Милош, кнегиња 

Љубица, 

Доситеј Обрадовић, Вук 

Караџић, прота Матеја 

Ненадовић, Петар I и 

Петар II 

Петровић Његош, Сава 

Текелија, митрополит 

Стефан 

Стратимировић 
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друштвеним и привредним 

односима и 

природном окружењ 

-Доводи у везу узроке и 

последице историјских 

догађаја, појава и процеса 

на конкретним 

примерима 

-Изводи закључак о 

повезаности националне 

историје са регионалном и 

европском на основу 

датих примера 

-Препознаје основне 

карактеристике различитих 

идеологија 

-Анализира процес 

настанка модерних нација 

и 

наводи њихове основне 

карактеристике 

-Користи основне 

историјске појмове 

- На карти показује места 

где су се десили 

одређени догађаји 

- Сагледа значај и улогу 

истакнутих личности у 

датом историјском 

контексту 

- Самостално или у групи 

реализује једноставне 

задатке 

- Доводи у везу узроке и 

последице историјских 

догађаја, појава и процеса 

на конкретним 

примерима 

- Приказује на историјској 

карти динамику 

различитих историјских 

појава и промена у новом 

веку 

- Препознаје основне 

карактеристике различитих 

идеологија 

3. Европа, свет и 

српски народ у 

другој половини 

XIX века 

 

Рађање модерних 

држава, 

међународни односи и 

кризе 

(револуције 1848/49 – 

„пролеће 

народа”, политичке 

идеје, 

настанак модерне 

Италије и 

Немачке, успон САД и 

грађански рат, борба за 

колоније у Африци и 

Азији, 

Персија, Индија, Кина, 

опадање 

Османског царства). 

Промене у привреди, 

друштву и 

култури (Друга 

индустријска 

револуција, људска 

права и 

слободе – право гласа, 

укидање 

робовласништва, 

положај деце 

и жена; култура, наука, 

образовање, свакодневни 

живот). 

Кнежевина и Краљевина 

Србија 

и њено окружење (развој 

државних установа и 

политичког живота, 

унутрашња 

и спољна политика, 

међународно признање – 

Берлински конгрес; 

културна и 

просветна политика, 

свакодневни живот; 

положај 
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- Пореди положај и начин 

живота припадника 

различитих друштвених 

слојева и група у 

индустријско доба 

- Доводи у везу узроке и 

последице историјских 

догађаја, појава и процеса 

на конкретним 

примерима 

- Изводи закључак о 

повезаности националне 

историје са регионалном и 

европском, на основу 

датих примера 

- Уочава пристрасност, 

пропаганду и стереотипе у 

садржајима историјских 

извора 

- Анализира и процењује 

ближе хронолошко 

порекло извора на основу 

садржаја 

- Упоређује, анализира и 

уочава разлике између 

свог и ставова других 

- Уочава утицај 

историјских догађаја, 

појава и 

процеса на прилике у 

савременом свету 

-Употреби податке из 

табеле у једноставном 

истраживању 

-Наведе специфичности 

друштвених појава, 

процеса, политичких идеја, 

ставова појединаца и 

група насталих у новом 

веку 

- Анализирајући дате 

примере уочава утицај 

научно-технолошког 

развоја на промене у 

друштвеним и привредним 

односима и 

Срба под хабзбуршком и 

османском влашћу). 

Истакнуте личности: 

Ђузепе 

Гарибалди, Ото фон 

Бизмарк, 

Наполеон III, краљица 

Викторија, Абрахам 

Линколн, 

Карл Маркс, браћа 

Лимијер, 

Алфред Нобел, кнез 

Александар 

Карађорђевић, кнез 

Михаило, краљ Милан, 

краљица Наталија и 

краљ 

Александар Обреновић, 

књаз 

Никола Петровић, Илија 

Гарашанин, Јован 

Ристић, 

Никола Пашић, Стојан 

Новаковић, патријарх 

Јосиф 

Рајачић, Катарина 

Ивановић, 

Светозар Милетић, 

Бењамин 

Калај, Алекса Шантић 
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природном окружењу 

-Повезује визуелне и 

текстуалне информације са 

одговарајућим историјским 

контекстом 

(хронолошки, политички, 

друштвени, културни) 

- Доводи у везу узроке и 

последице 

историјских догађаја, 

појава и процеса на 

конкретним примерима: 

Балкански ратови, 

Први светски рат 

- Користи основне 

историјске појмове 

- Сагледа значај и улогу 

истакнутих 

личности у датом 

историјском контексту: 

Петар I и Александар 

Карађорђевић, 

Николај II Романов, 

Вилхелм II, Вудро 

Вилсон 

- Наведе специфичности 

друштвених 

појава, процеса, 

политичких идеја, ставова 

појединаца и група 

насталих у новом веку: 

интереси великих сила и 

савеза; Балкански 

ратови 

- Уочава везу између 

развоја српске 

државности током новог 

века и савремене 

српске државе 

- Анализира и процени 

ближе хронолошко 

порекло извора на основу 

садржаја 

- Уочава утицај 

историјских догађаја, 

појава и процеса на 

4. Европа, свет и 

српски народ на 

почетку XX века 

Међународни односи и 

кризе 

(формирање савеза, 

сукоби око 

колонија, Руско-јапански 

рат, 

Мароканска криза, 

Анексиона 

криза, Либијски рат, 

балкански 

ратови). 

Култура, наука и 

свакодневни 

живот (Светска изложба 

у 

Паризу, примена 

научних 

достигнућа, положај 

жена). 

Краљевина Србија и 

њено 

окружење (Мајски 

преврат, 

политички живот, 

унутрашња и 

спољна политика; појава 

југословенства, наука, 

култура, 

свакодневни живот, 

положај 

Срба под аустроугарском 

и 

османском влашћу, Црна 

Гора – 

доношење устава, 

проглашење 

краљевине; учешће 

Србије и 

Црне Горе у балканским 
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прилике у савременом 

друштву: односи између 

великих сила, 

позиција Србије 

- Пореди различите 

историјске изворе и 

класификује их на основу 

њихове сазнајне 

вредности 

- Препознаје смисао и 

сврху неговања 

сећања на важне личности 

и догађаје из 

историје државе и 

друштва: споменичко 

наслеђе Балканских ратова, 

11. новембар 

- Приказује на историјској 

карти динамику 

различитих историјских 

појава и промена у 

новом веку: Балкански 

ратови и Први светски 

рат, Србија, Краљевина 

СХС 

- Уочава утицај 

историјских догађаја, 

појава 

и процеса на прилике у 

савременом 

друштву 

- Повеже визуелне и 

текстуалне 

информације са 

одговарајућим историјским 

контекстом: прелазак Срба 

преко Албаније 

и др. 

- Уочава улогу књижевних 

и уметничких 

дела на формирање 

националног 

идентитета у прошлости: 

"Тамо далеко", 

Време смрти, Дан шести и 

др. 

ратовима). 

Велики рат (узроци и 

повод, 

савезништва и фронтови, 

Србија и Црна Гора у 

рату; 

преломнице, ток и 

последице 

рата; аспекти рата – 

технологија рата, 

пропаганда, 

губици и жртве, глад и 

епидемије; човек у рату 

– живот 

у позадини и на фронту; 

живот 

под окупацијом и у 

избеглиштву; Велики рат 

у 

сећању). 

Истакнуте личности: 

Алберт 

Ајнштајн, Пјер и Марија 

Кири, 

Сигмунд Фројд, Михајло 

Пупин, Никола Тесла, 

Хенри 

Форд, Вилхелм II, 

Николај II 

Романов, Вудро Вилсон, 

краљ 

Петар и 

престолонаследник 

Александар 

Карађорђевић, 

Јован Цвијић, Надежда 

Петровић, Арчибалд 

Рајс, 

Милунка Савић, Флора 

Сендс, 

Радомир Путник, Степа 

Степановић, Живојин 

Мишић, 

Петар Бојовић, Јанко 

Вукотић, 

Драгутин Димитријевић 



509 

 

- Раздваја битно од 

небитног у историјској 

нарацији 

- Презентује самостално, 

или у групи , 

резултате једноставног 

истраживања 

заснованог на коришћењу 

одабраних 

историјских извора и 

литературе користећи 

ИКТ 

Апис. 

 

Неки од препоручених начина прилагођавања програма наставе и учења ученицима 

којима је потребна додатна образовна подршка: 

- просторно, садржајно и методичко прилагођавање наставног програма (нпр. 

размештај седења, избор градива за учење и вежбање, прилагођавање задатака, начина 

и врста оцењивања, домаћих...) 

- што већа индивидуализација наставе, а посебно са ученицима којима је потребна 

додатна образовна подршка и надареним ученицима 

- размена искустава и сарадња са члановима Већа и стручним сарадницима у школи... 

- коришћење вршњачке подршке и помоћи у савладавању програмских садржаја 

- и све друго што ће се применити у складу са конкретним случајем. 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

ЦИЉ 
 

Циљ наставе и учења ликовне културе је да се ученик 

развијајући стваралачко и креативно мишљење и 

естетске критеријуме кроз практичан рад, оспособљава 

за комуникацију и решавање проблема и да изграђује 

позитиван однос према уметничком наслеђу и 

културној баштини свог и других народа. 

РАЗРЕД 
 

 

СЕДМИ 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

 

36 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
– користи одабране 

информације као подстицај 

за стваралачки рад; 

 – прави разноврсне 

текстуре на подлогама, 

облицима или у 

 

1. ПРОСТОР И 

КОМПОЗИЦИЈА 

 

Композиција.  

Боје и емоције, 

стилизација облика. 

Композиција линија, 

композиција боја, 

композиција облика. 
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апликативном програму; 

 – користи изражајна 

својства боја у ликовном 

раду и свакодневном 

животу; 

 – обликује, самостално, 

или у сарадњи са другима, 

употребне предмете од 

материјала за рециклажу; 

– изрази своје замисли и 

позитивне поруке 

одабраном ликовном 

техником; 

 – опише свој рад, естетски 

доживљај простора, дизајна 

и уметничких дела;  

- разматра са другима шта 

и како је учио и где та 

знања може применити. 

Равнотежа, контраст, 

понављање и 

степеновање облика, 

варијације. 

 Орнамент и арабеска.  

 

Пропорције.  

Пропорције главе и тела. 

 

 Перспектива. 

 Колористичка, 

ваздушна, линеарна 

перспектива 

– користи одабране 

информације као подстицај 

за стваралачки рад;  

– прави разноврсне 

текстуре на подлогама, 

облицима или у 

апликативном програму; 

 – користи изражајна 

својства боја у ликовном 

раду и свакодневном 

животу;  

– обликује, самостално, 

или у сарадњи са другима, 

употребне предмете од 

материјала за рециклажу; 

 – изрази своје замисли и 

позитивне поруке 

одабраном ликовном 

техником;  

– опише свој рад, естетски 

доживљај простора, дизајна 

и уметничких дела; 

 – идентификује теме у 

одабраним уметничким 

делима и циљеве 

једноставних визуелних 

порука;  

 

 

2. КОМУНИКАЦИЈА 

Комуникативна улога 

уметности (теме, мотиви 

и поруке у визуелним 

уметностима;  

улога уметности у 

свакодневном животу). 

Уметничко наслеђе 

(уметност некад и сад). 



511 

 

– повезује карактеристичан 

експонат и одговарајући 

музеј;  

– разматра са другима шта 

и како је учио и где та 

знања може применити. 

– користи одабране 

информације као подстицај 

за стваралачки рад; 

 – прави разноврсне 

текстуре на подлогама, 

облицима или у 

апликативном програму; 

 – користи изражајна 

својства боја у ликовном 

раду и свакодневном 

животу;  

– обликује, самостално, 

или у сарадњи са другима, 

употребне предмете од 

материјала за рециклажу;  

– изрази своје замисли и 

позитивне поруке 

одабраном ликовном 

техником;  

– опише свој рад, естетски 

доживљај простора, дизајна 

и уметничких дела;  

– идентификује теме у 

одабраним уметничким 

делима и циљеве 

једноставних визуелних 

порука; 

 – повезује 

карактеристичан експонат 

и одговарајући музеј; 

 – разматра са другима шта 

и како је учио и где та 

знања може применити. 

 

3. УМЕТНОСТ ОКО НАС 

 

Уметност и технологија 

 

Уметност око нас 

 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 
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ЦИЉ 
 

Циљ учења предмета Mузичка култура је да код ученика, 
рaзвијајући интeрeсoвaња зa музичку умeтнoст, 
стваралачко и критичко мишљење, формира естетску 
перцепцију и музички укус, као и одговоран однос према 
очувању музичког наслеђа и култури свoгa и других 
нaрoдa. 

РАЗРЕД 
 

Седми 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

36 

ИСХОДИ 
У оквиру области/теме 
ученик ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

 препозна врсту жичаних 

инструмента по изгледу и 

звуку; 

 опише начин добијања тона 

код жичаних инструмената; 

 повеже  различите видове  

музичког изражавања са 

друштвено-историјским 

амбијентом у коме су 

настали; 

 наведе изражајна средстава 

музичке уметности 

карактеристична за период 

барока и класицизма; 

 уочи основне 

карактеристике музичког 

стваралаштва у бароку и 

класицизму; 

 

ЧОВЕК И МУЗИКА 
 

 

 Барок. 

 Рођење опере. 

 Клаудио Монтеверди. 

 Облици вокално-

инструменталне музике 

(ораторијум, кантата). 

Инструментална музика: 

солистичко, камерно и 

оркестарско музицирање. 

 Инструментални облици: 

свита, кончерто гросо. 

 Антонио Вивалди, Јохан 

Себастијан Бах и Георг 

Фридрих Хендл. 

 Класицизам 

 Појам сонате и симфоније. 

Жанрови класичне музике 

–опера, црквени жанрови,  

симфонијска, 

концертантна, камерна 

(посебно гудачки квартет), 

солистичка музика. Јозеф 

Хајдн, Волфганг Амадеус 

Моцарт и Лудвиг ван 

Бетовен. 

 Развој српске црквене 

музике. 

 
 препозна инструмент или 

групу према врсти 

композиције у оквиру датог 

музичког стила; 

 објасни како је музика 

повезана са другим 

уметностима и областима 

ван уметности (музика и 

религија; технологија 

МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ 
 

 

 Жичани: трзалачки и 

гудачки. 

 Градитељске школе. 

 Појам симфонијског 

оркестра 

 Српски народни музички 

инструменти. 
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записивања, штампања 

нота; извођачке и техничке 

могућности инструмената; 

 
 разликује музичке форме 

барока и класицизма; 

 идентификује 

репрезентативне музичке 

примере најзначајнијих 

представника барока и 

класицизма; 

 идентификује елементе 

музике  барока и 

класицизма  као 

инспирацију у музици 

савременог доба; 

 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 
 

 

 Елементи музичке 

изражајности: тeмпo, 

динaмика, тoнскe бoje 

различитих глaсoва и 

инструмeната. 

 Слушање световне и 

духовне музике барока и 

класицизма. 

 Слушaњe вокалних, 

вoкaлнo-иструмeнтaлних и 

инструмeнтaлних 

кoмпoзициja, дoмaћих и 

стрaних кoмпoзитoрa. 

 Слушање дела 

традиционалне народне 

музике 

 
 изводи музичке примере 

користећи глас, покрет и 

инструменте, сaмoстaлнo и 

у групи; 

 користи музичке обрасце у 

осмишљавању музичких 

целина кроз пeвaњe, 

свирaњe и пoкрeт; 

 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 
 

 

 Пeвaње пeсама пo слуху и 

из нотног текста 

(солмизацијом) 

самостално и у групи. 

 Певање песама у 

комбинацији са покретом. 

 Певање и свирaњe из 

нотног текстa нaрoдних и 

умeтничких композиција 

нa инструмeнтимa 

Oрфoвoг инструмeнтaриja 

и/или на другим 

инструментима. 

 Извођење једноставнијих 

музичких примера у вези 

са обрађеном темом. 

 Извођење (певање или 

свирање) једноставних 

ритмичких и мелодијских 

репрезентативних примера 

(oдломака/тема) у стилу 

музике барока, 

класицизма. 

 
 комуницира у групи 

импрoвизуjући мање 

музичке целине глaсoм, 

инструмeнтом или 

пoкрeтом; 

 учествује у креирању 

шкoлских прирeдби, 

МУЗИЧКО 
СТВАРАЛАШТВО 
 

 

 Крeирaњe пoкрeтa уз 

музику кojу учeници 

изводе. 

 Крeирaњe ритмичке 

прaтњe. 

 Реконструкција музичких 

догађаја у стилу барока и 



514 

 

догађаја и пројеката; 

 изрази доживљај музике 

језиком других уметности 

(плес, глума, писана или 

говорна реч, ликовна 

уметност); 

 учeствуje у шкoлским 

прирeдбама и 

мaнифeстaциjaма; 

 примењује принцип 

сарадње и међусобног 

подстицања у заједничком 

музицирању; 

 понаша се у складу са 

правилима музичког 

бонтона у различитим 

музичким приликама; 

 критички просуђује утицај 

музике на здравље; 

 користи могућности ИКТ-а 

за самостално истраживање, 

извођење и стваралаштво. 

  

 

класицизма. 

 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

ХЕМИЈА 

ЦИЉ 
 

Циљ учења Хемије је да ученик развије систем основних 

хемијских појмова и вештине за правилно руковање 

лабораторијским посуђем, прибором и супстанцама, да се 

оспособи за примену стеченог знања и вештина за 

решавање проблема у свакодневном животу и наставку 

образовања, да развије способности апстрактног и 

критичког мишљења, способности за сарадњу и тимски 

рад, и одговоран однос према себи, другима и животној 

средини.  

РАЗРЕД 
 

СЕДМИ 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

72 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
 
- идентификује и 
објашњава појмове који 
повезују хемију са другим 

 

 

ХЕМИЈА КАО 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА 

 
Предмет изучавања хемије. 
Везе између хемије и 
других наука. Примена 
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наукама и различитим 
професијама, и 
принципима одрживог 
развоја;  
- правилно рукује 
лабораторијским посуђем, 
прибором и супстанцама, 
и показује одговоран 
однос према здрављу и 
животној средини;  
- експериментално 
појединачно и у групи 
испита, опише и објасни 
физичка и хемијска 
својства супстанци, и 
физичке и хемијске 
промене супстанци;  
- повезује физичка и 
хемијска својства 
супстанци са применом у 
свакодневно животу и 
различитим професијама;  
- налази потребне 
информације у 
различитим изворима 
користећи основну 
хемијску терминологију и 
симболику;  
- објашњава основну 
разлику између хемијских 
елемената и једињења, и 
препознаје примере 
хемијских елемената и 
једињења у свакодневном 
животу;  
- објашњава по чему се 
разликују чисте супстанце 
од смеша и илуструје то 
примерима;  
- разликује хомогене и 
хетерогене смеше, наводи 
примере из свакодневног 
живота и раздваја 
састојке смеша;  
- представља структуру 

НАУКА И ХЕМИЈА У 

СВЕТУ ОКО НАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

хемије у различитим 
делатностима и 
свакодневном животу.  
Супстанца. Врсте 

супстанци: хемијски 

елементи, хемијска 

једињења и смеше. 

Демонстрациони 

огледи:демонстрирање 

узорака елемената, 

једињења и смеша. 
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атома, молекула и јона 
помоћу модела, хемијских 
симбола и формула;  
- повезује распоред 
електрона у атому 
елемента с положајем 
елемента у Периодном 
систему елемената и 
својствима елемента;  
- разликује хемијске 
елементе и једињења на 
основу хемијских симбола 
и формула;  
- разликује типове 
хемијских веза, 
препознаје тип хемијске 
везе у супстанцама и 
повезује са својствима тих 
супстанци;  
- објасни процес 
растварања супстанце и 
квантитативно значење 
растворљивости 
супстанце;  
 
- изводи израчунавања у 
вези с масеним 
процентним саставом 
раствора;  
- напише једначине 
хемијских реакција и 
објасни њихово 
квалитативно и 
квантитативно значење;  
- квантитативно тумачи 
хемијске симболе и 
формуле користећи 
појмове релативна 
атомска и молекулска 
маса, количина супстанце 
и моларна маса;  
- опише и објасни физичка 
и хемијска својства 
водоника и кисеоника;  
- разликује оксиде, 
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киселине, хидроксиде и 
соли на основу хемијске 
формуле и назива, и 
опише основна својства 
ових класа једињења;  
- индикаторима испита и 
на рН скали процени 
киселост раствора;  
- тумачи ознаке са 
амбалаже 
супстанци/комерцијалних 
производа.  
 
 
 ХЕМИЈСКА 

ЛАБОРАТОТИЈА 

 

 

 
 
 
Хемијска лабораторија и 
експеримент. 
Лабораторијско посуђе и 
прибор.  
Физичка и хемијска 
својства супстанци.  
Физичке и хемијске 
промене супстанци.  
Демонстрациони огледи:  
демонстрирање правилног 
руковања 
лабораторијским посуђем 
и прибором, и правилног 
извођења основних 
лабораторијских техника 
рада; испитивање 
физичких и хемијских 
својстава и промена 
супстанци.  
Лабораторијска вежба И: 
основне лабораторијске 
технике рада: мешање, 
уситњавање и загревање 
супстанци.  
Лабораторијска вежба ИИ: 
физичка својства 
супстанци, мерење масе, 
запремине и температуре 
супстанце.  
Лабораторијска вежба 

ИИИ: физичке и hemijske 
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promene supstanci.  

  

АТОМИ И ХЕМИЈСКИ 

ЕЛЕМЕНТИ 

 

Атоми хемијских 
елемената. Хемијски 
симболи.  
Грађа атома: атомско 
језгро и електронски 
омотач.  
Атомски и масени број, 
изотопи.  
Распоред електрона по 
нивоима у атомима 
елемената.  
Периодни систем 
елемената (ПСЕ), закон 
периодичности и веза 
између броја и распореда 
електрона по нивоима у 
атомима елемената и 
положаја елемената у ПСЕ.  
Племенити гасови. 
Својства и примена.  
Демонстрациони огледи: 
формулисање 
претпоставке о честичној 
грађи супстанци.  
Вежба ИВ: одређивање 

валентног нивоа и броја 

валентних електрона. 

  
МОЛЕКУЛИ ЕЛЕМЕНАТА 
ЈОНИ И ЈОНСКА ЈЕДИЊЕЊА  

 

 
Ковалентна веза: 
молекули елемената и 
молекули једињења. 
Атомска и молекулска 
кристална решетка.  
Јонска веза и јонска 
кристална решетка.  
Валенца. Хемијске 
формуле и називи.  
Демонстрациони огледи:  
својства супстанци са 
ковалентном и јонском 
везом.  
Лабораторијска вежба В: 

упоређивање својстава 

супстанци са јонском и 

супстанци са ковалентном 

везом. 

  
ХОМОГЕНЕ ХЕТЕРОГЕНЕ 

Смеше: хомогене и 
хетерогене.  
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СМЕШЕ 
 

Раствори - хомогене 
смеше. Растварање и 
растворљивост. Вода и 
ваздух - хомогене смеше у 
природи.  
Масени процентни састав 
смеша.  
Раздвајање састојака 
смеша: декантовање, 
цеђење и одвајање помоћу 
магнета.  
Демонстрациони огледи: 
састав и својства смеша; 
раствори и њихова 
својства; растворљивост; 
незасићени, засићени и 
презасићени раствори; 
раздвајање састојака 
смеша.  
Лабораторијска вежба ВИ: 
испитивање 
растворљивости 
супстанци.  
Лабораторијска вежба 

ВИИ: раздвајање 

састојака смеша: 

декантовање, цеђење и 

одвајање помоћу магнета. 

  

ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И 

ХЕМИЈСКЕ ЈЕДНАЧИНЕ 

 

 
Хемијске реакције. Закон о 
одржању масе. Хемијске 
једначине.  
Демонстрациони огледи:  
мерење и упоређивање 
укупне масе супстанци пре 
и после хемијске реакције 
у отвореном и затвореном 
реакционом систему.  
Вежба ВИИИ: састављање 

једначина хемијских 

реакција. 

  

ИЗРАЧУНАВАЊЕ У ХЕМИЈИ 

 

 
Релативна атомска и 
релативна молекулска 
маса.  
Количина супстанце и мол. 
Моларна маса.  
Закон сталних односа маса.  
Масени процентни састав 
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једињења. Израчунавања 
на основу једначина 
хемијских реакција.  
Лабораторијска вежба 

ИХ: мерење масе 

супстанце и израчунавање 

моларне масе и количине 

супстанце. 

 ВОДОНИЈК И КИСЕОНИК И 
ЊИХОВА ЈЕДИЊЕЊА СОЛИ 

 

Водоник.  
Кисеоник. Оксидација, 
сагоревање и корозија.  
Оксиди: хемијске формуле, 
називи и основна својства.  
Киселине: хемијске 
формуле, називи и основна 
својства.  
Хидроксиди (базе): 
хемијске формуле, називи 
и основна својства.  
Мера киселости раствора: 
пХ-скала.  
Неутрализација - хемијска 
реакција киселина и 
хидроксида (база).  
Соли: формуле и називи.  
Демонстрациони огледи:  
испитивање кисело-базних 
својстава раствора помоћу 
индикатора; реакција 
неутрализације.  
Лабораторијска вежба X: 

испитивање кисело-

базних својстава раствора 

помоћу индикатора. 

 

Кључни појмови садржаја: хемија, супстанца, елемент, једињење, смеша, хемијска 

лабораторија, оглед, хемијско својство, хемијска промена/хемијска реакција, атом, 

молекул, јон, ковалентна веза, јонска веза, хемијски симбол, хемијска формула, 

хемијска једначина, Периодни систем елемената, масени процентни састав, количина 

супстанце, оксид, киселина, хидроксид, со, рН вредност. 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА  

Програм наставе и учења Хемије првенствено је оријентисан на процес учења и 

остваривање исхода. Исходи су искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу 

знања која су стекли учећи хемију. Они омогућавају да се циљ наставе хемије 

достигне у складу са предметним и међупредметним компетенцијама и стандардима 

постигнућа. Исходи представљају ученичка постигнућа и као такви су основна 

водиља наставнику који креира наставу и учење. Програм наставе и учења хемије је 
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тематски конципиран. За сваку област/тему предложени су садржаји, а ради лакшег 

планирања наставе предлаже се оријентациони број часова по темама.  

Главна карактеристика наставе усмерене на остваривање исхода Хемије је настава 

усмерена на учење у школи, што значи да ученик треба да учи:  

оним што зна и са ситуацијама из живота; 

повезивањем оног што учи са оним што је учио из хемије и других предмета;  

постављањем релевантних питања себи и другима; развијањем плана решавања 

задатог проблема;  

повезивањем садржаја у нове целине;  

аргумената;  

иком и другим ученицима; кроз дискусију 

и размену мишљења; уважавајући аргументе саговорника.  

 

И. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

Програм наставе и учења оријентисан на исходе наставнику даје већу слободу у 

креирању и осмишљавању наставе и учења. При планирању наставе и учења важно 

је имати у виду да се исходи разликују по потребном времену за њихово постизање. 

Неки се лакше и брже могу остварити, али је за већину исхода потребно више 

времена и више различитих активности. Потребно је да наставник за сваку наставну 

јединицу, у фази планирања и писања припреме за час, у односу на одабрани исход, 

дефинише исходе специфичне за дату наставну јединицу. Препорука је да наставник 

планира и припрема наставу самостално и у сарадњи са колегама због успостављања 

корелација са предметима. У фази планирања наставе и учења треба имати у виду да 

је уџбеник наставно средство и да он не одређује садржаје предмета. Препоручен је 

број часова за реализацију сваке теме који укључује и предвиђене лабораторијске 

вежбе, вежбе и демонстрационе огледе. Формирање појмова треба базирати на 

демонстрационим огледима и лабораторијским вежбама. Ако у школи не постоје 

супстанце предложене за извођење демонстрационих огледа и лабораторијских 

вежби, огледи се могу извести са доступним супстанцама.  

ИИ. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

Хемија као експериментална наука и хемија у свету око нас  

Хемија као експериментална наука и хемија у свету око нас је тема у којој ученици 

идентификују појмове који повезују хемију са другим наукама и различитим 

професијама, кроз различите примере из савременог живота (на пример, производња 

и прерада хране, производња лекова, нових врста грађевинских и изолационих 

материјала, козметичких производа, средстава за хигијену, конзерванаса, боја, 

лакова). Ученици би требало да уоче да је развијеност хемијске производње значајан 

показатељ нивоа развијености друштва, да хемијски производи представљају стално 

окружење савременог човека, са свим добитима и ризицима. Хемија као природна 

наука, заједно са физиком и биологијом, пружа могућност комплексног сагледавања 

природе и доприноси да ученици формирају позитиван став према њеном очувању.  

У оквиру теме ученици идентификују да је предмет изучавања хемије супстанца. На 

основу претходног знања разликују супстанцу и физичко тело, класификују 
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супстанце према сложености састава на хемијске елементе и хемијска једињења, и 

сазнају да се елементи и једињења у природи могу наћи као чисте супстанце и као 

састојци смеша. Зато је важно да у оквиру демонстрације ученици посматрају узорке 

хемијских елемената, једињења и смеша, познатих из свакодневног живота. У овом 

периоду од њих се не може очекивати да прецизирају разлику у саставу различитих 

једињења.  

Препоручени број часова за реализацију ове теме је 3.  

Хемијска лабораторија  

У оквиру ове теме ученици уочавају улогу експеримента у хемији, усвајају основна 

правила понашања у хемијској лабораторији, мере опреза при руковању 

супстанцама, лабораторијским посуђем и прибором, мере заштите себе и других, 

заштите животне и радне средине, и мере прве помоћи у случају повреде при раду. 

Ученици започињу учење о правилима понашања и мерама опреза у раду, а она се 

даље разрађују на садржајима наредних тема. Знања и вештине које ученици стичу 

на овим часовима неопходна су и за задовољавање свакодневних животних потреба.  

Почев од ове теме, ученици се упознају са основним техникама рада у лабораторији 

(мешање, уситњавање и загревање супстанци), као и техникама: посматрања, 

мерења, бележења и уочавања правилности међу прикупљеним подацима, 

формулисања објашњења, извођења закључака.  

Ученици експериментално испитују и описују физичка и нека хемијска својства 

супстанци, на пример, запаљивост, као и физичке и хемијске промене супстанци и 

повезују их са применом у свакодневном животу и различитим професијама.  

У демонстрационим огледима ученици уочавају које се лабораторијско посуђе и 

прибор користи у експерименталном раду, како се правилно њиме рукује, уочавају и 

разликују физичка и хемијска својства супстанци, и физичке и хемијске промене 

супстанци. Да би ученици препознали када је дошло до хемијске реакције, могу се 

демонстрирати огледи: издвајање гаса (реакција између цинка и хлороводоничне 

киселине, реакција између натријум-хидрогенкарбоната и етанске киселине), 

издвајање талога (реакција између раствора олово(ИИ)-нитрата и калијум-јодида, 

бакар(ИИ)-сулфата и натријум-хидроксида), промена боје реактаната (сагоревање 

хартије и сахарозе, разлагање амонијум-дихромата), појава светлости (сагоревање 

траке магнезијума). У овом периоду учења хемије важно је да ученици само уоче 

шта указује на хемијску промену (хемијску реакцију). У оквиру ове теме ученици 

први пут изводе лабораторијске вежбе. Потребно је да они претходно виде како се 

правилно рукује лабораторијским посуђем, прибором и супстанцама и зато је важно 

да посматрају демонстрације огледа пре сваке вежбе. То важи и за све остале теме.  

Препоручени број часова за реализацију ове теме је 7 и три лабораторијске вежбе.  

Атоми и хемијски елементи  

Учење шта је атом, о структури атома и субатомским честицама (протони, 

електрони, неутрони), ученици би требало да започну на примеру атома хелијума (с 

обзиром на то да атом најзаступљенијег изотопа водоника нема неутроне). Потребно 

је да ученици упореде наелектрисање и масу протона, неутрона и електрона, а потом 

наелектрисање, масу и величину атомског језгра и електронског омотача. Ученици 

би требало да примењују појмове атомски и масени број у описивању структуре 

атома. У овом периоду учења хемије ученици би требало да прошире дифиницију 
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хемијског елемента тиме да хемијски елемент изграђује једна врста атома, тј. да сви 

атоми хемијског елемента имају исти број протона, односно атомски број.  

Учећи о структури атома ученици би требало да користе различите моделе атома 

(слике, тродимензионалне и анимиране моделе атома доступне преко савремених 

информационо комуникационих технологија, ИКТ). При томе је важно да ученици 

критички посматрају моделе, уочавају информације о структури атома које модели 

пружају, као и њихова ограничења.  

Учећи о изотопима важно је да ученици уоче да атоми једне врсте, тј. једног 

хемијског елемента, могу да се разликују према броју неутрона. Уз то, потребно је да 

уоче различиту заступљеност изотопа у природи и да познају каква је њихова 

практична примена.  

У оквиру ове теме ученици први пут разликују врсте хемијских елемената: метале, 

неметале, металоиде и племените гасове. Они би требало да уоче: када је 

максимално попуњен валентни ниво, распоред електрона у атомима племенитих 

гасова, да шематски представљају распоред електрона по енергетским нивоима, и да 

повезују распоред електрона у атому елемената са положајем елемента у Периодном 

систему елемената.  

Учећи о племенитим гасовима ученици би требало да повезују структуру атома са 

својствима елемената, применом, као и са заступљеншћу њихових слободних атома 

у природи.  

Демонстрациони огледи: демонстрирање огледа за постављање претпоставке о 

честичној структури супстанце: растварање калијум-перманганата у води и 

разблаживање раствора калијум-перманганата.  

Препоручени број часова за реализацију ове теме је 10 и једна вежба.  

Молекули елемената и једињења, јони и јонска једињења  

Током учења садржаја ове теме, ученици би требало да наставе повезивање својстава 

и структуре супстанци. При томе, важно је да уоче веома малу заступљеност 

слободних атома у природи, тј. да су само атоми племенитих гасова слободни. 

Удруживање атома у стабилне молекуле, односно грађење ковалентне везе, ученици 

би  

требало да уче на примерима: водоника, хлора, кисеоника, азота, хлороводоника, 

воде и амонијака, а о јонској хемијској вези на примерима: натријум-хлорида, 

натријум-оксида и магнезијум-хлорида. Ученици би требало да пишу формуле и 

називе супстанци користећи појам валенце. Учећи о хемијској вези могу користити 

моделе атома, молекула, јона, кристалних решетки доступних преко савремених 

ИКТ.  

Посматрањем демонстрационих огледа ученици би требало да уоче разлике 

својстава супстанци са поларном и неполарном ковалентном везом - скретање млаза 

поларне супстанце у електричном пољу; поларност воде и етанола. Такође, као и да 

уоче разлике својстава супстанци са јонском и ковалентном везом: растворљивост, 

температура топљења, и агрегатно стање при стандардним условима.  

Препоручени број часова за реализацију ове теме је 9 и једна лабораторијска вежба.  

Хомогене и хетерогене смеше  

Током учења садржаја теме ученици формирају појмове: хетерогена и хомогена 

смеша, раствори и растворљивост, разликују квалитативни и кванитативни састав 
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смеша и представљају квантитативни састав смеша преко масеног процентног 

састава.  

Ученици треба да овладају основним техникама раздвајања састојака смеша и да их 

самостално изводе: декантовање, цеђење и одвајање помоћу магнета. (Могу се 

информисати и о осталим техникама раздвајања састојака смеша).  

Требало би да препознају воду за пиће, ваздух, али и речну воду или морску воду, 

као примере хомогених смеша. Упоређујући различите узорке вода у природи и 

разматрајући различите природне или деловањем човека изазване промене у 

њиховом саставу, треба да уоче када вода и ваздух представљају хомогене, а када 

хетерогене смеше. При томе, важно је да разликују воду као једињење (чиста 

супстанца), од примера вода у природи које су смеше (изворска, морска, речна, 

језерска, поџемна, минерална вода, атмосферска и отпадна вода). Ученици би 

требало да објасне шта се раствара у води, да схвате значај воде за живот, и да је 

чувају од загађења. Важно је да знају су неке супстанце загађујуће за ваздух, али и да 

се могу предузети мере у циљу спречавања загађивања ваздуха.  

Израчунавања у вези са масеним процентним саставом смеша ученици би требало да 

у највећој мери повезују са саставом комерцијалних производа (на пример, 

медицинска средства, прехрамбени производи, средства за одржавање хигијене).  

У демонстрационим огледима ученици би требало да уоче да је састав смеша 

произвољан, да састојци смеша не мењају својства у смешама и да својства смеша 

зависе од заступљености састојака у смешама. Они би требало да виде како се 

припремају раствори, на пример припремање презасићеног раствора натријум-

ацетата и кристализацију растворене супстанце. Препоручује се и демонстрирање 

огледа којим се показује да у води има раствореног кисеоника, растварање калијум-

перманганата и јода у води и неполарним растварачима („хемијски коктел”). Поред 

наведеног, пре лабораторијске вежбе намењене раздвајању састојака смеша, 

потребно је да наставник демонстрационим огледима покаже како се изводе 

поједини поступци.  

Препоручени број часова за реализацију ове теме је 11 и две лабораторијске вежбе.  

Хемијске реакције и хемијске једначине  

У оквиру теме ученици треба да граде квалитативно и квантитативно значење 

хемијске једначине којом се представља одређена хемијска промена, да примењују 

значење коефицијента и да разликују коефицијент од индекса. Закон о одржању масе 

ученици треба да разумеју са становишта честичне структуре супстанце, тј. да је 

маса супстанце пре и после хемијске реакције иста, јер је број атома пре и после 

хемијске реакције исти.  

Ученици би требало да усмене и текстуалне описе хемијских реакција преводе у 

симболички запис, тј. да записују једначине хемијских реакција, разликују реактанте 

од производа хемијске реакције и одређују коефицијенте у хемијској једначини. 

Ученици би требало да уоче топлотне ефекте при физичким и хемијским променама 

супстанци, тј. да се током промена ослобађа или троши топлота на пример, при 

растварању натријум-хидроксида и растварању амонијум-хлорида у води.  

При писању хемијских формула супстанци и записивању једначина хемијских 

реакција ученици уче и како се пишу хемијске формуле у програмима за обраду 

текста и посебним програмима креираним за ту сврху.  
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Велики значај у усвајању нових појмова у овој теми имају демонстрациони огледи: 

сагоревање свеће, реакција између натријум-хидрогенкарбоната и сирћетне 

киселине, реакција између натријум-хлорида и сребро-нитрата, и баријум-хлорида и 

натријум-сулфата.  

Препоручени број часова за реализацију ове теме је 8 и једна вежба.  

Израчунавања у хемији  

У оквиру ове теме ученици формирају појмове: релативна атомска маса, релативна 

молекулска маса, количина супстанце, мол, моларна маса. Ученици на основу назива 

или хемијске формуле супстанце израчунавају релативне молекулске масе задатих 

супстанци користећи таблицу ПСЕ. Лабораторијска вежба предвиђа да ученици на 

техничкој ваги измере масу одређене супстанце, а затим да израчунају количину 

супстанце, и обрнуто, да за задату количину супстанце израчунају масу те супстанце, 

а онда и да је измере помоћу ваге. Важно је да током израчунавања ученици 

успостављају везе између масе супстанце, количине супстанце и броја честица, да 

изводе израчунавања на основу хемијских формула - израчунавање масеног 

елементарног процентног састава једињења, израчунавања на основу хемијских 

једначина, на основу односа количине, масе и броја честица учесника у хемијској 

реакцији.  

Препоручени број часова за реализацију ове теме је 12 и једна лабораторијска вежба.  

Водоник и кисеоник, и њихова једињења. соли  

У последњој теми у 7. разреду ученици уче о водонику и кисеонику, и класама 

неорганских једињења (оксиди, киселине, хидроксиди/базе и соли). У оквиру теме 

ученици детаљније сазнају о својствима и практичној примени ова два елемента, као 

и о њиховим једињењима учећи у наставку о класама неорганских једињења. Тако 

ученици сазнају о заступљености водоника у природи, својствима водоника и 

повезују својства и примену водоника. Примењују Закон о одржању масе приликом 

писања хемијских једначина добијања водоника електролизом воде и сагоревања 

водоника. На тим примерима, ученици могу уочити разлику између хемијске 

реакције анализе и синтезе.  

Заступљеност кисеоника у природи ученици повезују са значајем кисеоника за живи 

свет - дисање. Они би требало да знају да су својства О2 и О3 различита, и значај 

озона за заштиту живог света од зрачења из космоса.  

Ученици треба да формирају појмове оксидација, сагоревање и корозија, и да уоче 

улогу кисеоника у овим процесима. Ученици треба да уоче да оксидација може бити 

бурна или тиха, и да се производи оксидације разликују по својим својствима. При 

томе могу се користити примери хемијских једначина реакције оксидације из теме  

ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И ХЕМИЈСКЕ ЈЕДНАЧИНЕ, и формуле оксида (писање на 

основу валенце кисеоника), из теме МОЛЕКУЛИ, ЈОНИ И ХЕМИЈСКА 

ЈЕДИЊЕЊА.  

Потребно је да ученици кроз демонстрационе огледе и лабораторијску вежбу повежу 

састав и својства киселина, база и соли, да уоче шта је заједничко у саставу киселина 

(на пример, ХЦл, Х2СО4, ЦХ3ЦООХ), и у саставу хидроксида/база (НаОХ, 

Ца(ОХ)2). Промену боје индикатора у растворима различитих киселина и база 

требало би да повежу с постојањем Н+, односно ОН- јона у воденим растворима, 

што одређује и остала хемијска својства ових једињења. Важно је да то знање 

повежу са примерима из свакодневног живота.  
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Важно је да ученици испитују кисело-базна својстава комерцијалних производа (за 

уклањање каменца, одмашћивање рерни, чишћење сливника) и тако уоче везу 

између својстава и примене киселина и хидроксида.  

Ученици уче о киселости раствора и рН-скали на примерима из свакодневног живота 

(на пример, средства за одржавање хигијене, козметички препарати, прехрамбени 

производи, телесне течности), што им помаже у разумевању информација о рН 

вредности на етикетама тих производа.  

Ученици на крају теме систематизују знање о киселинама, хидроксидима/базама и 

солима кроз демонстрациони оглед, испитивање електропроводљивости дестиловане 

воде, хлороводоничне киселине, раствора натријум-хидроксида и раствора натријум-

хлорида, и разматрање зашто неке течности проводе електричну струју, а неке не 

проводе.  

Препоручени број часова за реализацију ове теме је 12 и једна лабораторијска вежба.  

И. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

У настави оријентисаној на достизање исхода вреднује се процес и продукти учења. 

Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну 

информацију која помаже да разуме грешке и побољша учење и резултат. Свака 

активност је прилика за процену напредовања и давања повратне информације 

(формативно проверавање), а ученике треба оспособљавати да процењују сопствени 

напредак у остваривању исхода предмета. Тако, на пример, питања у вези с 

демонстрацијом огледа, ученичка запажања, објашњења и закључци, могу бити један 

од начина формативног проверавања. Анализа ученичких одговора пружа увид у то 

како они примају информације из огледа и издвајају битне, анализирају ситуације, 

повезују хемијске појмове и појмове формиране у настави других предмета у 

формулисању објашњења и извођењу закључака о својствима и променама 

супстанци. Таква пракса праћења напредовања ученика поставља их у позицију да 

повезују и примењују научне појмове у контекстима обухваћеним демонстрираним 

огледима, доприноси развоју  

концептуалног разумевања и критичког мишљења, и припрема ученике да на тај 

начин разматрају својства и промене супстанци с којима су у контакту у 

свакодневном животу.  

Праћење напредовања ученика требало би да обухвати све нивое презентовања 

хемијских садржаја: макроскопски, честични и симболички ниво. Питањима би 

требало подстицати ученике да предвиде шта ће се десити, да оправдају избор, 

објасне зашто се нешто десило и како се десило, повежу различите области садржаја, 

препознају питања постављена на нови начин, извуку корисне податке, али и да 

процењују шта нису разумели. Ученике би требало охрабривати да презентују, 

објашњавају и бране стратегије које користе у решавању проблема. Тиме се они 

подстичу да реструктуирају и организују садржај на нов начин, издвајају релевантан 

део садржаја за решавање проблема, цртају дијаграме, анализирају везе између 

компоненти, објашњавају како су решили проблем или трагају за различитим 

начинима решавања проблема. Улога наставника је да води питањима или 

сугестијама резоновање ученика, као и да пружа повратне информације. На основу 

резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес 

учења.  
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Оцењивање (сумативно проверавање) је саставни део процеса наставе и учења којим 

се обезбеђује стално праћење остваривања циља, исхода и стандарда постигнућа. 

Ученик се оцењује на основу усмене провере постигнућа, писмене провере и 

практичног рада. Важно је да активности ученика у процесу наставе и учења буду 

усаглашени са очекиваним исходима, и да се од ученика не очекују знања и вештине 

које у настави нису имали прилике да развију.  

Наставник континуирано прати и вреднује, осим постигнућа ученика, и процес 

наставе и учења, као и себе и сопствени рад. Преиспитивање наставе према 

резултатима које постижу ученици је важна активност наставника и подразумева 

промену у методама наставе и учења, активностима и задацима ученика, изворима за 

учење, наставним средствима, тако да се ученицима обезбеди напредовање ка бољим 

постигнућима 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 

 
ФИЗИКА 

ЦИЉ 

 

Циљ наставе физике јесте да се осигура да сви 

ученици стекну базичну језичку и научну писменост и да 

напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда 

образовних постигнућа, да се оспособе да решавају 

проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да 

изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, 

развију мотивисаност за учење и заинтересованост за 

предметне садржаје, као и да упознају природне појаве и 

основне природне законе, да се оспособе за уочавање и 

распознавање физичких појава у свакодневном животу и за 

активно стицање знања о физичким појавама кроз 

истраживање, да оформе основу научног метода и да се 

усмере према примени физичких закона у свакодневном 

животу и раду. 

 

РАЗРЕД 

 
СЕДМИ 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 

 

72 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

Уме да препозна 

гравитациону силу и 

силу трења које делују на 

тела која мирују или се 

крећу равномерно. Уме 

да препозна врсту 

кретања према облику 

путање Зна основне 

особине гравитационе и 

 

СИЛА И КРЕТАЊЕ 

 

Сила као узрок промене брзине 

тела. Појам убрзања. 

Успостављање везе између 

силе, масе тела и убрзања. 

Други Њутнов закон. 

Динамичко мерење силе. 

Међусобно деловање два тела - 

силе акције и реакције. Трећи 

Њутнов закон. Примери 
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еластичне силе Разуме 

како односи сила утичу 

на врсту кретања. Уме да 

препозна убрзано 

кретање. Уме да користи 

префиксе и претвара 

бројне вредности 

физичких величина. 

Разуме и примењује 

основне математичке 

формулације односа и 

законитости у физици, 

нпр. директну и обрнуту 

пропорционалност. Уме 

да врши једноставна 

уопштавања и 

систематизацију 

резултата.. Уме да 

претвара јединице 

изведених физичких 

величина у одговарајуће 

јединице СI система 

Равномерно променљиво 

праволинијско кретање. 

Интензитет, правац и смер 

брзине и убрзања. 

Тренутна и средња брзина 

тела. 

Зависност брзине и пута од 

времена при равномерно 

променљивом праволинијском 

кретању. 

Графичко представљање 

зависности брзине тела од 

времена код равномерно 

променљивог праволинијског 

кретања. 

Демонстрациони огледи: 

- Илустровање инерције тела 

помоћу папира и тега. 

- Кретање куглице низ 

Галилејев жљеб. 

- Кретање тела под дејством 

сталне силе. 

- Мерење силе динамометром. 

- Илустровање закона акције и 

реакције помоћу динамометара 

и колица, колица са опругом и 

других огледа (реактивно 

кретање балона и пластичне 

боце). 

Лабораторијске вежбе 

1. Одређивање сталног 

убрзања при кретању куглице 

низ жљеб. 

2. Провера Другог Њутновог 

закона помоћу покретног тела 

(колица) или помоћу Атвудове 

машине. 

Уме да препозна 

гравитациону силу и 

силу трења које делују на 

тела која мирују или се 

крећу равномерно. Уме 

да препозна врсту 

кретања према облику 

путање. Разуме како 

односи сила утичу на 

Кретање тела под 

дејством силе теже.  

Сила трења 

Убрзање при кретању тела под 

дејством силе теже. Галилејев 

оглед. 

Слободно падање тела, 

бестежинско стање. Хитац 

навише и хитац наниже. 

Силе трења и силе отпора 

средине (трење мировања, 

клизања и котрљања). Утицај 
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врсту кретања. Уме да 

препозна убрзано 

кретање Уме да препозна 

векторске физичке 

величине, нпр. брзину и 

силу Уме да користи и 

интерпретира табеларни 

и графички приказ 

зависности физичких 

величина Уме да врши 

једноставна уопштавања 

и систематизацију 

резултата. Уме да. 

примени односе између 

физичких величина које 

описују равномерно 

променљиво 

праволинијско кретање 

Разуме да се укупна 

механичка енергија тела 

при слободном паду 

одржава 

ових сила на кретање тела. 

Демонстрациони огледи: 

- Слободно падање тела 

различитих облика и маса 

(Њутнова цев, слободан пад 

везаних новчића…). 

- Падање тела у разним 

срединама. 

- Бестежинско стање тела 

(огледи са динамометром, с 

два тега и папиром између 

њих, са пластичном чашом 

која има отвор на дну и 

напуњена је водом). 

- Трење на столу, косој 

подлози и сл. 

- Мерење силе трења помоћу 

динамометра. 

Лабораторијске вежбе 

1. Одређивање убрзања тела 

које слободно пада. 

2. Одређивање коефицијента 

трења клизања. 

Уме да препозна 

гравитациону силу и силу 

трења које делују на тела 

која мирују или се крећу 

равномерно Зна основна 

правила мерења, Поседује 

мануелне способности 

потребне за рад у 

лабораторији Уме да се 

придржава основних 

правила понашања у 

лабораторији. Уме да 

препозна гравитациону 

силу и силу трења које 

делују на тела која мирују 

или се крећу равномерно 

Зна да користи основне 

јединице за дужину, масу, 

запремину, Уме да 

препозна јединице за 

брзину. Зна основне 

особине гравитационе и 

еластичне силе, и силе 

Равнотежа тела 

Деловање две силе на тело, 

појам резултујуће силе кроз 

различите примере слагања 

сила. Разлагање сила. 

Појам и врсте равнотеже тела. 

Полуга, момент силе. 

Равнотежа полуге и њена 

примена. 

Сила потиска у течности и 

гасу. Архимедов закон и 

његова примена. Пливање и 

тоњење тела. 

Демонстрациони огледи: 

- Врсте равнотеже помоћу 

лењира или штапа. 

- Равнотежа полуге. 

- Услови пливања тела (тегови 

и стаклена посуда на води, 

Картезијански гњурац, суво 

грожђе у минералној води, 

свеже јаје у води и воденом 

раствору соли, мандарина са 

кором и без коре у води, 
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потиска пливање коцке леда на 

води…). 

Лабораторијске вежбе 

1. Одређивање густине чврстог 

тела применом Архимедовог 

закона. 

Уме да препозна 

гравитациону силу и силу 

трења које делују на тела 

која мирују или се крећу 

равномерно Зна да користи 

основне јединице за 

дужину, масу, запремину, 

Уме да препозна јединице 

за брзину. Зна основне 

особине гравитационе и 

еластичне силе, и силе 

потиска. Уме да користи 

важније изведене јединице 

СI и зна њихове ознаке Уме 

да користи префиксе и 

претвара бројне вредности 

физичких величина из 

једне јединице у другу,. Зна 

да кинетичка и 

потенцијална енергија 

зависе од брзине, односно 

висине на којој се тело 

налази. Уме да препозна 

појмове рада и снаге 

Разуме и примењује 

основне 

Механички рад и 

енергија.  

 

Снага. 

Механички рад. Рад силе. Рад 

силе теже и силе трења. 

Квалитативно увођење појма 

механичке енергије тела. 

Кинетичка енергија тела. 

Потенцијална енергија. 

Гравитациона потенцијална 

енергија тела. 

Веза између промене 

механичке енергије тела и 

извршеног рада. Закон о 

одржању механичке енергије. 

Снага. Коефицијент корисног 

дејства. 

Демонстрациони огледи: 

- Илустровање рада утрошеног 

на савладавање силе трења при 

клизању тела по различитим 

подлогама, уз коришћење 

динамометра. 

- Коришћење потенцијалне 

енергије воде или енергије 

надуваног балона за вршење 

механичког рада. 

- Примери механичке енергије 

тела. Закон о одржању 

механичке енергије (Галилејев 

жљеб; математичко клатно; тег 

са опругом) 

Лабораторијске вежбе 

1. Одређивање рада силе под 

чијим дејством се тело креће 

по различитим подлогама. 

2. Провера закона одржања 

механичке енергије помоћу 

колица. 

Уме да чита мерну скалу и 

зна да одреди вредност 

подеока Уме да препозна 

мерила и инструменте за 

Топлотне појаве 

 

Честични састав супстанције: 

молекули и њихово хаотично 

кретање. 

Топлотно ширење тела. Појам 
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мерење температуре Зна да 

користи основне јединице 

за масу, запремину, 

температуру и време Зна 

основна правила мерења,. 

Зна да мери температуру. 

Зна да агрегатно стање тела 

зависи од његове 

температуре Уме да 

препозна да се механичким 

радом може мењати 

температура тела. Уме да 

користи изведене јединице 

СI и зна њихове ознаке Уме 

да користи префиксе и 

претвара бројне вредности 

физичких величина 

и мерење температуре. 

Унутрашња енергија и 

температура. 

Количина топлоте. 

Специфични топлотни 

капацитет. Топлотна 

равнотежа. 

Агрегатна стања супстанције. 

Демонстрациони огледи: 

- Дифузија и Брауново 

кретање. 

- Ширење чврстих тела, 

течности и гасова (надувани 

балон на стакленој посуди - 

флаши и две посуде са 

хладном и топлом водом, 

Гравесандов прстен, издужење 

жице, капилара...). 

Лабораторијске вежбе 

1. Мерење температуре 

мешавине топле и 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Током остваривања програма потребно је уважити високу образовну и 

мотивациону вредност активних и интерактивних (кооперативних) метода 

наставе/учења те кроз све програмске целине доследно осигурати да најмање једна 

трећина наставе буде организована употребом ових метода.  

У настави користити, најмање у трећини случајева, задатке који захтевају 

примену наученог у разумевању и решавању свакодневних проблемских ситуација 

препоручених од стране Министарства и Завода, а приликом оцењивања обезбедити 

да су ученици информисани о критеријумима на основу којих су оцењивани. 

При изради програма узете су у обзир примед¬бе и сугестије наставника 

физике основних школа изречене на стручним скуповима и семинарима у оквиру 

разговора о програмима и настави физике у основним и средњим школама. Оне се 

могу сажети у следећем: 

- смањити укупну оптерећеност ученика 

- растеретити важећи програм свих садржаја који нису примерени 

- психофизичким могућностима ученика 

- "вратити" експеримент у наставу физике 

- методски унапредити излагање програмских садржаја и 

- извршити бољу корелацију редоследа излагања садржаја физике са 

- математиком и предметима осталих природних наука. 

Нови програм је по садржају, обиму и методском презентовању прилагођен 

ученицима основне школе. 

 

Методска упутства за предавања 
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Како уз сваку тематску целину иду демонстрациони огледи, ученици ће 

спонтано пратити ток посматране појаве, а на наставнику је да наведе ученика да 

својим речима, на основу сопственог расуђивања, опише појаву коју посматра. 

После тога наставник, користећи прецизни језик физике, дефинише нове појмове 

(величине) и речима формулише закон појаве. Када се прође кроз све етапе у 

излагању садржаја теме (оглед, учеников опис појаве, дефинисање појмова и 

формулисање закона), прелази се, ако је могуће, на презентовање закона у 

математичкој форми. Оваквим начином излагања садржаја теме наставник помаже 

ученику да потпуније разуме физичке појаве, трајније запамти усвојено градиво и у 

други план потисне формализовање усвојеног знања. Ако се инсистира само на 

математичкој форми закона, долази се некада до бесмислених закључака. 

На пример, други Њутнов закон механике F=m*a ученик може да напише и у 

облику m=F/a. С математичке тачке гледишта то је потпуно коректно. Међутим, ако 

се ова формула искаже речима: Маса тела директно је сразмерна сили која делује на 

тело, а обрнуто сразмерна убрзању тела, тврђење је с аспекта математике тачно, али 

је с аспекта физике потпуно погрешно. 

Велики физичари, Ајнштајн на пример, наглашавали су да у макросвету који 

нас окружује свака новооткривена истина или закон прво су формулисани речима, па 

тек затим приказани у математичкој форми. Човек, наиме, своје мисли исказује 

речима, а не формулама. Мајкл Фарадеј, један од највећих експерименталних 

физичара, у свом лабораторијском дневнику није записао ни једну једину формулу, 

али је зато сва своја открића формулисао прецизним језиком физике. Ти закони 

(закон електромагнетне индукције, закони електролизе) и данас се исказују у таквој 

форми иако их је Фарадеј открио још пре 170 година.  

Методска упутства за решавање рачунских задатака 

При решавању квантитативних (рачунских) задатака из физике, у задатку 

прво треба на прави начин сагледати физичке садржаје, па тек после тога прећи на 

математичко формулисање и израчунавање. Наиме, решавање задатака одвија се 

кроз три етапе: физичка анализа задатка, математичко израчунавање и дискусија 

резултата.  

У првој етапи уочавају се физичке појаве на које се односи задатак, а затим се 

набрајају и речима исказују закони по којима се појаве одвијају. У другој етапи се, 

на основу математичке форме закона, израчунава вредност тражене величине. У 

трећој етапи тражи се физичко тумачење добијеног резултата. Ако се, на пример, 

применом Џуловог закона издвоје различите количине топлоте на паралелно 

везаним отпорницима, треба протумачити зашто се на отпорнику мањег отпора 

ослобађа већа количина топлоте. Тек ако се од ученика добије коректан одговор, 

наставник може да буде сигуран да је са својим ученицима задатак решавао на прави 

начин.  

Методска упутства за извођење лабораторијских вежби 

Лабораторијске вежбе чине саставни део редовне наставе и организују се на 

следећи начин: ученици сваког одељења деле се у две групе, тако да свака група има 

свој термин за лабораторијску вежбу. Опрема за сваку лабораторијску вежбу 

умножена је у више комплета, тако да на једној вежби (радном месту) може да ради 

два до три ученика. Вежбе се раде фронтално. 
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Час експерименталних вежби састоји се из: уводног дела, мерења и записивања 

резултата мерења. 

У уводном делу часа наставник: 

- обнавља делове градива који су обрађени на часовима предавања, а односе се на 

дату вежбу (дефиниција величине која се одређује и метод који се користи да би се 

величина одредила), 

- обраћа пажњу на чињеницу да свако мерење прати одговарајућа грешка и указује 

на њене могуће изворе, 

- упознаје ученике с мерним инструментима и обучава их да пажљиво рукују 

лабораторијским инвентаром, 

- указује ученицима на мере предострожности, којих се морају придржавати ради 

сопствене сигурности, при руковању апаратима, електричним изворима, разним 

уређајима и сл. 

Док ученици врше мерења, наставник активно прати њихов рад, дискретно их 

надгледа и, кад затреба, објашњава им и помаже. 

При уношењу резултата мерења у ђачку свеску, процену грешке треба 

вршити само за директно мерене величине (дужину, време, електричну струју, 

електрични напон и сл.), а не и за величине које се посредно одређују (електрични 

отпор одређен применом Омовог закона). Процену грешке посредно одређене 

величине наставник може да изводи у оквиру додатне наставе. 

Ако наставник добро организује рад у лабораторији, ученици ће се овом облику 

наставе највише радовати.  

Методска упутства за друге облике рада 

Један од облика рада са ученицима су домаћи задаци. Наставник планира 

домаће задатке у својој редовној припреми за час. При одабиру задатака, наставник 

тежину задатка прилагођава могућностима просечног ученика и даје само оне 

задатке које ученици могу да реше без туђе помоћи. Домаћи задаци односе се на 

градиво које је обрађено непосредно на часу (1-2 задатка) и на повезивање овог 

градива са претходним (1 задатак). 

О решењима домаћих задатака дискутује се на следећем часу како би ученици 

добили повратну информацију о успешности свог самосталног рада.  

Праћење рада ученика 

Наставник је дужан да континуирано прати рад сваког ученика кроз 

непрекидну контролу његових усвојених знања, стечених на основу свих облика 

наставе: демонстрационих огледа, предавања, решавања квантитативних и 

квалитативних задатака и лабораторијских вежби. Оцењивање ученика само на 

основу резултата које је он постигао на писменим вежбама непримерено је 

ученичком узрасту и физици као научној дисциплини. Недопустиво је да наставник 

од ученика, који се први пут среће с физиком, тражи само формално знање уместо да 

га подстиче на размишљање и логичко закључивање. Ученик се кроз усмене 

одговоре навикава да користи прецизну терминологију, развија способност да своје 

мисли јасно и течно формулише и не доживљава физику као научну дисциплину у 

којој су једино формуле важне. 

Будући да је програм, како по садржају, тако и по обиму, прилагођен 

психофизичким могућностима ученика основне школе, сталним обнављањем 

најважнијих делова из целокупног градива постиже се да стечено знање буде 
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трајније и да ученик боље уочава повезаност разних области физике. Истовремено се 

обезбеђује да ученик по завршетку основне школе задржи у памћењу све основне 

појмове и законе физике, као и основну логику и методологију која се користи у 

физици при проучавању физичких појава у природи.  

Допунска настава и додатни рад 

Додатна настава из физике организује се у седмом разреду са по једним часом 

недељно. Програмски садржаји ове наставе обухватају: 

- изабране садржаје из редовне наставе који се сада обрађују комплексније (користи 

се и дедуктивни приступ физичким појавама, раде се тежи задаци, изводе прецизнија 

мерења на сложенијим апаратима итд.), 

- нове садржаје, који се наслањају на програм редовне наставе, али се односе на 

сложеније физичке појаве или на појаве за које су ученици показали посебан 

интерес. 

Редослед тематских садржаја у додатној настави прати редослед 

одговарајућих садржаја у редовној настави. Уколико у школи тренутно не постоје 

технички услови за остваривање неких тематских садржаја из додатне наставе, 

наставник бира оне садржаје који могу да се остваре. Поред понуђених садржаја, 

могу се реализовати и теме за које ученици покажу посебно интересовање. Корисно 

је да наставник позове истакнуте стручњаке да у оквиру додатне наставе одрже 

популарна предавања. 

Допунска настава се такође организује са по једним часом недељно. Њу 

похађају ученици који у редовној настави нису били успешни. Циљ допунске 

наставе је да ученик, уз додатну помоћ наставника, стекне минимум основних знања 

из садржаја које предвиђа програм физике у основној школи. 

Слободне активности ученика, који су посебно заинтересовани за физику, 

могу се организовати кроз разне секције младих физичара. 

 

 
НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

ЦИЉ 

 

Информатике и рачунарства је оспособљавање ученика за управљање 

информацијама, безбедну комуникацију у дигиталном 

окружењу, креирање дигиталних садржаја и рачунарских програма за 

решавање различитих проблема у друштву које се развојем 

дигиталних 

технологија брзо мења 

РАЗРЕД 

 

СЕДМИ 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 

 

36 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– разликује визуелну 

презентацију и логичку 

структуру текста; 

– користи алате за 

стилско обликовање 

документа и креирање 

прегледа садржаја у 

 

 

                 

 

 

 

 

- Обележавање 

логичке структуре и 

генерисање прегледа 

садржаја текстуалног 

документа. 

- Карактеристике 

рачунарске графике 
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програму за обраду 

текста; 

– објасни принципе 

растерске и векторске 

графике и модела 

приказа боја; 

– креира растерску слику 

у изабраном програму; 

– креира векторску слику 

у изабраном програму; 

– користи алате за 

уређивање и 

трансформацију слике; 

– креира гиф анимацију; 

– креира видео-запис 

коришћењем алата за 

снимање екрана; 

                  ИКТ 

                  (10) 

(пиксел, резолуција, 

RGB и CMYK модели 

приказа боја, 

растерска и векторска 

графика). 

- Рад у програму за 

растерску графику. 

- Рад у програму за 

векторску графику. 

- Израда гиф 

анимација. 

- Коришћење алата за 

снимање екрана. 

– разликује појмове URL, 

DNS, IP адреса; 

– објасни појмове 

хипервеза и хипертекст; 

– креира, форматира и 

шаље електронску пошту; 

– обавља електронску 

комуникацију на сигуран, 

етички одговоран и 

безбедан начин водећи 

рачуна о приватности; 

– препозна непримерени 

садржај, нежељене 

контакте и адекватно се 

заштити; 

– сараднички креира и 

дели документе у облаку 

водећи рачуна о 

одговарајућим нивоима 

приступа; 

– подешава хипервезе 

према делу садржаја, 

другом документу или 

веб локацији; 

 

 

          

 

           ДИГИТАЛНА 

            ПИСМЕНОСТ 

                   (3) 

- URL, DNS, IP адреса. 

- Хипервеза и 

хипертекст. 

- Електронска пошта, 

креирање налога, 

слање и пријем поште. 

- Електронска пошта 

(контакти, безбедност, 

нежељена пошта). 

- Рад на дељеним 

документима 

(текстуалним 

документима / 

презентацијама/упитн 

ицима...) у облаку. 
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– уз помоћ програмске 

библиотеке текстуалног 

програмског језика 

исцртава елементе 2Д 

графике; 

– употребљава петље и 

генератор насумичних 

бројева за исцртавање 

сложенијих облика; 

– планира, опише и 

имплементира решење 

једноставног проблема; 

- проналази и отклања 

грешке у програму 

 

 

                 РАЧУНАРСТВО 

                        (13) 

Рад са изабраним 

текстуалним 

програмским језиком 

у области 2Д графике. 

Основне 

карактеристике 

изабране графичке 

библиотеке. 

Методе за исцртавање 

основних 

геометријских облика. одешавање 

боја и 

положаја објеката. 

Примена петљи и 

случајно генерисаних 

вредности на 

исцртавање 

геометријских облика. 

– сарађује са осталим 

члановима групе у свим 

фазама пројектног 

задатка; 

– креира, уређује и 

структурира дигиталне 

садржаје који комбинују 

текст, слике, линкове, 

табеле и анимације; 

– креира рачунарске 

програме који доприносе 

решавању пројектног 

задатка; 

– поставља резултат свог 

рада на Интернет ради 

дељења са другима уз 

помоћ наставника; 

– вреднује своју улогу у 

групи при изради 

пројектног задатка и 

активности за које је био 

задужен 

 

ПРОЈЕКТНИ 

ЗАДАТАК 

ИКТ И 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

(4) 

 

 

ПРОЈЕКТНИ 

ЗАДАТАК 

РАЧУНАРСТВО(4) 

- Фазе пројектног 

задатка од израде 

плана до 

представљања 

решења. 

- Израда пројектног 

задатка у корелацији 

са другим 

предметима. 

- Вредновање 

резултата пројектног 

задатка. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА 

Циљеви додатног рада: додатни рад је планиран за заинтересоване и талентоване ученике, 

за стицање знања већег обима, израду и 

представљање радова, ућешће у онлајн такмичењима, Дабар, Code.org... 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

Циљеви допунске наставе су: 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били 

одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје знање са 

циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег 

усвајања знања,умења и вештина из наставног градива. 
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НАЗИВ 
ПРЕДМЕТА 
 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

ЦИЉ 
 

Циљ наставе и учења Технике и технологије је 

да ученик развије 

техничко-технолошку писменост, да изгради 

одговоран однос према раду 

и производњи, животном и радном окружењу, 

коришћењу техничких и 

технолошких ресурса, стекне бољи увид у 

сопствена професионална 

интересовања и поступа предузимљиво и 

иницијативно. 

РАЗРЕД 
 

Седми 

ГОДИШЊИ ФОНД  
ЧАСОВА 
 

72 часа 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
– повеже развој машина и њихов 

допринос подизању квалитета 

живота и рада; 

 
– повеже ергономију са здрављем и 

конфором људи при употреби техничких 

средстава; 

 

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

 

– истражи могућности смањења 
трошкова енергије у домаћинству; 

 

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

 

– разликује врсте транспортних 
машина; 

 

– повеже подсистеме код возила 
друмског саобраћаја са њиховом 
улогом; 

 

– провери техничку исправност 

 
ЖИВОТНО И РАДНО 

ОКРУЖЕЊЕ 
 

Појам, улога и 

развој 

машина и 

механизама. 

Потрошња енергије 

у 

домаћинству и 

могућности 

уштеде. 

Утицај дизајна и 

правилне 

употребе 

техничких 

средстава на 

здравље људи. 

Зависност очувања 

животне 

средине од 

технологије. 

Професије 

(занимања) у 

области 

производних 

техника и 

технологија. 

 
САОБРАЋАЈ 
 

Машине 

спољашњег и 

унутрашњег 

транспорта. 
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бицикла; 

 

– демонстрира поступке 
одржавања бицикла или 
мопеда; 

 

– самостално црта скицом и 

техничким цртежом предмете 

користећи ортогонално и просторно 

приказивање; 

 

– користи CAD технологију за 
креирање техничке документације; 

 

– образложи предности употребе 3D 

штампе у изради 

тродимензионалних модела и 
макета; 

 

– управља моделима користећи 
рачунар; 

 

– објасни улогу основних компоненти 

рачунара, таблета, паметних телефона и 

осталих савремених ИКТ уређаја; 

 

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

 

– аргументује значај 
рационалног коришћења 
расположивих ресурса на Земљи; 

 

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

могућност примене; 

 

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

 

– врши операције обраде материјала 

који се користе у машинству, помоћу 
одговарајућих алата, прибора и 

машина и примени одговарајуће мере 
заштите на раду; 

 

Подсистеми код 

возила 

друмског 

саобраћаја 

(погонски, 

преносни, 

управљачки, 

кочиони). 

Исправан 

бицикл/мопед као 

битан предуслов 

безбедног 

учешћа у 

саобраћају. 

 

 
ТЕХНИЧКА И 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 
 

Специфичности 

техничких 

цртежа у 

машинству. 

Ортогонално и 

просторно 

приказивање 

предмета. 

Коришћење 

функција и 

алата програма за 

CAD. 

Употреба 3D 

штампе у 

изради 

тродимензионалних 

модела и макета. 

Основне 

компоненте ИКТ 

уређаја. 

Управљање и 

контрола 

коришћењем 

рачунарске 

технике и 

интерфејса. 

Вештачка 

интелигенција – 

појмови; примери 

технологија 

управљаних 

вештачком 

интелигенцијом. 
 

РЕСУРСИ И 

Рационално 

коришћење 

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

 

– образложи значај примене савремених 

машина у машинској индустрији и 

предности роботизације производних 

процеса 

– објасни основе 
конструкције 
робота; 

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

 

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

 

– изради производ 
у складу са 
принципима 
безбедности на 
раду; 

 
– тимски 

представи идеју, 

поступак израде 

и производ; 

 

– креира 
рекламу за 
израђен 
производ; 

 

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

 

– процењује свој рад и рад других на 

ПРОИЗВОДЊА 
 

очување 

и заштита животне 

средине. 

Материјали у 

машинству 

(пластика, метали, 

легуре и 

др.). 

Мерење и контрола 

– појам 

и примена мерних 

средстава 

(мерила). 

Технологија обраде 

материјала у 

машинству 

(обрада материјала 

са и без 

скидања 

струготине, 

савремене 

технологије 

обраде). 

Елементи машина и 

механизама 

(елементи за 

везу, елементи за 

пренос 

снаге и кретања, 

специјални 

елементи). 

Производне 

машине: врсте, 

принцип рада, 

појединачна и 

серијска 

производња. 

Појам, врсте, 

намена и 

конструкција 

робота 

(механика, погон и 

управљање). 

Погонске машине – 

мотори 

(хидраулични, 

пнеуматски, 

топлотни). 

Моделовање 

погонских 

машина и/или 
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основу постављених критеријума 

(прецизност, педантност и сл 
школског 

мини робота. 
 
КОНСТРУКТОРСКО 

МОДЕЛОВАЊЕ 
 

Проналажење 

информација, 

стварање идеје и 

дефинисање задатка. 

Самосталан/тимски 

рад на 
 

пројекту. 
 

Израда техничке 

документације 

изабраног 

модела ручно или уз 

помоћ 
 

рачунарских 

апликација. 
 

Реализација 

пројекта – 

израда модела 

коришћењем 

алата и машина у 

складу са 

принципима 

безбедности на раду. 
 

Представљање 

идеје, 

поступака израде и 

производа. 

Процена сопственог 

рада и 

рада других на 

основу 

постављених 

критеријума. 

Употреба 

електронске 

коресподенције са 

циљем 

унапређења 

производа. 
 

Одређивање 

оквирне цене 
 

трошкова и 

вредност 



541 

 

израђеног модела. 
 

Креирање рекламе 

за 
 

израђен производ. 
 

Кључни појмови садржаја: машинство, саобраћај, техничка документација, 
енергетика, заштита личне безбедности и животне средине, предузимљивост и 
иницијатива. 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ 

ПРОГРАМА 

 

Предмет Техника и технологија намењен је развоју основних техничких компетенција 
ученика ради његовог оспособљавања за живот и рад у свету који се технички и технолошки 
брзо мења. Један од најважнијих задатака је да код ученика развија свест о томе да примена 
стечених знања и вештина у реалном окружењу подразумева стално стручно усавршавање и 

целоживотно учење, као и да је развијање предузимљивости један од важних предуслова 
личног и професионалног развоја. 

 

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

 

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

предмет Техника и технологија. Представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и 
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вредности ученика у пет наставних тема: животно и радно окружење, саобраћај, техничка и 
дигитална писменост, ресурси и производња и конструкторско моделовање. 

 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Полазећи од датих исхода и садржаја наставник најпре креира свој годишњи-глобални план рада из 
кога ће касније развијати своје оперативне планове. Дефинисани исходи олакшавају наставнику 
даљу операционализацију исхода на ниво конкретне наставне јединице. При планирању треба, 
такође, имати у виду да се исходи разликују, да се неки лакше и брже могу остварити, али је за 

већину исхода потребно више времена и више различитих активности. Настава се не планира према 
структури уџбеника, јер ученици не треба да уче лекције по реду, већ да истражују уџбеник као 

један од извора података и информација како би развијали међупредметне компетенције. Поред 

уџбеника, као једног од извора знања, на наставнику је да ученицима омогући увид и искуство 
коришћења и других извора сазнавања. 

 
 

Наставник је у планирању, припреми и остваривању наставе и учења аутономан. За сваки час треба 
планирати и припремити средства и начине провере остварености пројектованих исхода. 

 

Посете музејима технике, сајмовима и обиласке производних и техничких објеката треба 
остваривати увек када за то постоје услови, ради показивања савремених техничких достигнућа, 
савремених уређаја, технолошких процеса, радних операција и др. Када за то не постоје 
одговарајући услови, ученицима треба обезбедити мултимедијалне програме у којима је 

заступљена ова тематика. 

 

С обзиром да је настава Технике и технологије теоријско-практичног карактера, часове треба 
реализовати поделом одељења на 2 (две) групе, уколико одељење има више од 20 ученика. 
Програм наставне и учења треба остваривати на спојеним часовима. 

 

 

                  ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
 

 

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

стекли у претходним разредима, као и са одређеним животним искуствима у коришћењу 

различитих уређаја и учествовања у саобраћају. На томе треба градити даље стицање знања, 
овладавање вештинама водећи рачуна да су изузетно важни исходи овог предмета формирање 

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

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

решавају једноставне техничке и технолошке проблеме, упознају примену природних законитости 
у пракси, формирају свест о томе како се применом технике и технологије мења свет у коме живе. 

Они уочавају како на околину техника утиче позитивно, а како понекад нарушава природни склад 

и како се могу смањити штетни утицаји на природно окружење чиме развијају свест о потреби, 

значају и начинима заштите животне средине. 
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Животно и радно окружење 

 

Да би се достигли исходи за ову област потребно је повезивати садржаје осталих области са 
примерима са којима се ученици готово свакодневно срећу, стимулисати их да препознају утицај 
технологије на живот и рад у свом окружењу као и да стекну знања о томе како су људи до сада 

решавали проблеме у борби за преживљавање. 

 

Појам и улогу машина и механизама и њихово коришћење у окружењу треба представити ученицима 

што је могуће више на практичним примерима користећи доступна наставна 
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средства и мултимедије. Потребно је упутити ученике да проналазе и откривају предности и 
противречности убрзаног развоја технологије методом истраживачког рада у групама. 

 

Посебну пажњу треба обратити утицају технологије на животну средину, а нарочито на 
експлоатацију сировина, загађење ваздуха производњу токсичних отпада и њихов утицај на 
климатске промене. Препорука је да се што више користе мултимедијални материјали, како 

готови, тако и они које су ученици израдили. 

 

На животну средину веома утиче и енергетска ефикасност. Да би ученици што лакше усвојили 
појам уштеде енергије, потребно је упутити их да на примеру свог домаћинства истраже колика је 

потрошња енергије, који су највећи потрошачи и шта би било најбоље учинити да би се потрошња 
смањила. Ово је потребно остварити задајући ученицима да прикупе и обраде податке о потрошњи 

појединих доступних уређаја и укупној количини потрошене енергије на месечном нивоу. У 
зависности од средине, може се истраживати и потрошња горива (грејање, самостални превоз, 

пољопривредне машине) и могућности уштеде. 

 

У оквиру активности у којима користе машине и алате ученици су готово свакодневно изложени 

утицају дизајна на конфорно и безбедно руковање машинама и уређајима. Без дубљег задирања у појам 

ергономије објаснити ученицима како је добар дизајн предуслов за квалитетнији и безбеднији рад, као 

и на који начин се треба прилагодити (став, правилно држање, безбедна растојања од машина, екрана) 

ради постизања конфора и очувања здравља. 

Препоручени број часова је 6. 

 

 

Саобраћај 

 

Област која се односи на саобраћај се реализује у континуитету као важна компонента 

саобраћајног васпитања. На почетку реализације ове области подсетити ученике да су у 
претходним разредима учили о саобраћајним системима, намени, функционисању и организацији 
саобраћаја у оквиру саобраћајних објеката, као и о правилима и прописима за регулисање 
друмског саобраћаја која се, пре свега, односе на пешаке и бициклисте као учеснике у саобраћају. 

Посебно нагласити да је тежиште исхода у претходна два разреда било на безбедном понашању и 
преузимању личне одговорности ученика за понашање у саобраћају. 

 

У седмом разреду тежиште је на саобраћајним средствима која се користе и њиховим 
најважнијим подсистемима (погонски, преносни, управљачки и кочиони). У складу са исходима 

ову област треба реализовати у два корака. У првом кораку фокус је на основним деловима 
саобраћајних средстава и њиховим најважнијим подсистемима друмског саобраћаја са 
безбедносног аспекта. Други део треба реализовати у области Ресурси и производња са аспекта 
елемената машина и механизама (елементи за пренос снаге и кретања, елементи за везу, 

специјални елементи) и са енергетског аспекта (погонске машине и мотори). 
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Уз помоћ мултимедије упознати ученике са машинама и њиховим главним карактеристикама 
спољашњег (бицикли, мопеди/мотоцикли, аутомобили, камиони, аутобуси, возови, бродови, 
авиони) и унутрашњег транспорта (дизалице, виљушкари, транспортери, лифтови). 

 

При реализацији ових садржаја посебно назначити наведене подсистеме код бицикла, мопеда и 
аутомобила. 

 

Оспособити ученике да самостално провере и подесе техничку исправност бицикла (управљачки, 
преносни и кочиони систем, пнеуматике, висину седишта, осветљење и др.) и демонстрирају 
поступке одржавања бицикла или мопеда. За остваривање ових исхода користити школски бицикл 
и постер мопеда. 

 

Препоручени број часова је 6. 
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Техничка и дигитална писменост 

 

Ова област се ослања на усвојена знања ученика из техничког цртања у претходним разредима. 

Потребно је упознати и оспособити ученике за ортогонално и просторно представљање предмета и 
коришћење рачунарских апликација за CAD. У оквиру апликације ученици најпре креирају модел 
користећи 2D приказ на основу података које читају са техничког цртежа. Коришћењем 3D модела 
ученици активирају основне технике дизајна са циљем самосталног креирања техничког цртежа у 

складу са стандардима. Креирати вежбу у оквиру које ученици анализирају елемент сложеније 
геометрије, израђују модел користећи CAD и рендерују га. 

 

Ученике треба упознати са наменом основних електронских компоненти рачунара и осталих ИКТ 

уређаја. Уколико временски оквир дозвољава, ученике упознати и са начином функционисања 

појединих компоненти, али на елементарном нивоу препоручено коришћењем рачунарских симулација 

и анимација. Код ученика треба развити свест о значају коришћења рачунарске технике у апаратима, 

уређајима и производним процесима и објаснити појам и улогу интерфејса у управљању и контроли. 

Уколико школа поседује одговарајућу опрему, реализовати вежбе у којима ће ученици управљати 

моделом користећи рачунар и интерфејс или исту активност реализујте коришћењем рачунарских 

симулација. 

 

Како је за реализацију садржаја везаних за вештачку интелигенцију, у овом разреду предвиђена 
два часа, неопходна је добра организација часа како би ученике упознали са појмом и применом 
вештачке интелигенције. То подразумева да излагање наставника треба поткрепити унапред 
припремљеним мултимедијалним садржајима, пре свега када је у питању примена вештачке 

интелигенције. 

 

Разговор са ученицима о овој теми почети са питањима која подстичу ученике на размишљање о 
појму „интелигенција”, а затим и „вештачка интелигенција” (машинска интелигенција коју 
везујемо за рачунаре, роботику итд.). 

 

Кроз неколико питања навести ученике на размишљање и дискусију о томе колико су упознати са 
појмом вештачке интелигенције кроз коришћење „паметних” уређаја, као што су паметни 
телефони, таблети, прегледом интернета, гледањем научно-фантастичних филмова или долажењем 

до других информација путем различитих медија. 

 

При објашњењу појма вештачке интелигенције не треба инсистирати на учењу дефиниције (јер 

дефиниција има више) већ ученицима представити вештачку интелигенцију као подобласт 
рачунарства чији је задатак развијање програма (софтвера) који ће омогућити рачунарима да 
размишљају и да се понашају интелигентно, на сличан начин као што се понаша и размишља 

човек. 

 

Ученицима објаснити да се почетак развоја вештачке интелигенције везује за прве рачунаре и 
роботизоване машине. Каснијим усавршавањем ИКТ-а, роботике, мехатронике и других наука, све 
више се развијала и област вештачке интелигенције. 
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Објаснити ученицима термин – „машинско учење” (machine learning) који се везује за вештачку 
интелигенцију. Машинско учење је подобласт вештачке интелигенције чији је циљ конструисање 
алгоритама и рачунарских система који су способни да се адаптирају на нове ситуације и уче на 
бази искуства. 

 

Навести примере примене вештачке интелигенције, са акцентом на области које се изучавају у оквиру 

Програма наставе и учења из Технике и технологије, као што су: роботика (хуманоидни, индустријски 

роботи и др.), саобраћај (прототипови првих аутономних аутомобила, интелигентни саобраћајни 

системи), паметни градови (паметне куће, паметни уређаји), IOT технологија, пољопривреда (паметни 

системи за наводњавање и др.), здравство (дијагностиковање болести пацијената, „паметни болнички 

кревети” и др.), интернет (лакши и бржи одабир садржаја код претрага на интернету, код филтрирања 

нежељене поште, код 
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разних сервиса за превођење (нпр. Гугл преводиоца итд.), бизнис, економија и трговина (боље 
пословање привредних субјеката) итд. 

 

Препорука је да се наставна тема о вештачкој интелигенцији реализује после наставне теме 
Управљање и контрола коришћењем рачунарске технике и интерфејса или после наставне теме 
Појам, врсте, намена и конструкција робота, јер ће ученици најлакше моћи да разумеју појам 

вештачке интелигенције кроз садржаје из роботике у којој је највише и заступљена. 

 

Препоручен број часова за реализацију ове области је 18. 

 

 

Ресурси и производња 

 

Упознати ученике са значајем рационалног коришћења ресурса и принципима очувања животне 
средине. Уколико има могућности, организовати посету установи или погону чија је делатност 
директно или индиректно везана за наведене принципе. Поставити ученицима задатак за 
самосталан рад у оквиру кога ће у свом домаћинству истражити у којој мери и на који начин се 

они остварују. 

 

Уз практичне примере и реалне моделе навести ученике да закључе који се материјали најчешће 
користе у машинству и због којих њихових својстава. Демонстрирати правилно коришћење 
прибора за мерење и контролу у машинству и реализовати практичне вежбе са истима. Објаснити 

улогу елемената машина и механизама и демонстрирати њихов рад на моделу или путем 

рачунарске симулације. Потребно је увести ученике у карактеристике обраде материјала који се 
користе у машинству, практично демонстрирати операције и реализовати једноставну вежбу 
водећи рачуна о безбедности ученика. Илустровати савремене технологије обраде материјала и по 

могућности организовати посету производном погону који их користи. Упознати ученике са 
савременим производним машинама у машинској индустрији и значајем њихове примене у 
појединачној и серијској производњи. 

 
 

Увести појам роботике и објаснити њен значај у савременој индустрији. Уколико постоји 

могућност, демонстрирати рад школског робота или користити рачунарску симулацију. Упознати 
ученике са основама конструкције робота и улогом појединих делова. Роботику повезати са 
наставним садржајима као што су информатичка технологија, машине и механизми, енергетика и 

технологија обраде материјала. Реализацију ових садржаја урадити уз корелацију са наставом 
Информатике и рачунарства. 

 

Ученицима представити класификацију погонских машина – мотора и илустровати њихову 
примену на практичним примерима из учениковог окружења. 

 

Препоручен број часова за реализацију ове области је 20. 
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Конструкторско моделовање 

 

У овом делу програма ученици кроз практичан рад примењују претходно стечена знања и 
вештине. Садржаје треба реализовати кроз ученичке пројекте, од графичког представљања 
замисли, преко планирања, извршавања радних операција, маркетинга до процене и вредновања. 
Наставити са алгоритамским приступом у конструкторском моделовању посебно у приступу 
развоја техничког стваралаштва – oд идеје до реализације. 

 

Ова тема се односи на израду модела разних машина и уређаја који су засновани на основним 
елементима и принципима рада машина и механизама (елементима за везу, за пренос снаге и 
кретања, специјални елементи). То се односи на моделовање производних машина, саобраћајних 

средстава, транспортних машина и уређаја, претварача енергије и др. 
 

Један од аспекта употребе рачунара и периферних уређаја је и у функцији управљања техничким 

системима и процесима (интерфејс – систем веза са рачунаром) и конструкцијом 
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робота. Реализацију ових садржаја урадити уз корелацију са наставом Информатике и 
рачунарства. 

 

Пошто се ученици слободно опредељују за одређену активност у оквиру дате теме, један од 

корака ка дефинисању свога пројекта, је проналажење информација, стварање идеје и 
дефинисање задатка. Потребно је да ученици користе податке из различитих извора, 
самостално проналазе информације о условима, потребама и начину реализације 
макете/модела користећи ИКТ и адекватну литературу. Исто тако, мора се водити рачуна о 

принципу економичног искоришћења материјала и рационалног одабира алата и машина 
примењујући процедуре у складу са принципима безбедности на раду. У пројект се може 
укључити и више ученика (тимски рад) уколико је рад сложенији, односно ако се ученици за 
такав вид сарадње одлуче. У сврху боље координације чланова тима треба упутити ученике 

на употребу електронске коресподенције са циљем унапређења рада на реализацији 
пројекта. 

 
 

Избор модула активности прилагодити постојећим условима рада тј. опремљености кабинета 
за Технику и технологију алатима и материјалом. 

 

Приликом израде техничке документације изабраног модела, ручно или уз помоћ 
рачунарских апликација, примењивати научено: просторно приказивање предмета, 
ортогонално пројектовање као и специфичности техничког цртања у области машинства. 
Треба настојати да се остварује континуитет информатичке писмености с циљем да ученици 

науче да користе рачунар за цртање и израду презентација. 

 

По завршетку радова треба организовати представљање идеје од које се пошло, поступака 
израде и готовог производа. У овој етапи се врши и процена сопственог рада и рада других 
на основу постављених критеријума (уредност, систематичност, залагање, 

самоиницијативност, креативност и др.). 

 

На основу утрошеног материјала, енергије и рада реализатори (појединац или тим) треба да 
искажу оквирне цене трошкова и вредност израђеног модела. У складу са предузетничким 
аспектима, реализатори треба да израде и одговарајуће материјале за рекламе за израђени 
производ. 
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НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 

 

 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 
ЦИЉ 

 

Циљ учења Физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује 

физичке способности, моторичке вештине и знања из области физичке и 

здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног 

физичког вежбања у савременим условима живота и рада. 

РАЗРЕД 

 

СЕДМИ 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 

 

108 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– примени комплексе простих и 

општеприпремних вежби одго- 

варајућег обима и интензитета у 

самосталном вежбању; 

– сврсисходно користи научене 

вежбе у спорту, рекреацији и 

различитим ситуацијама; 

– упоређује и анализира 

сопствене резултате са 

тестирања уз 

помоћ наставника са 

вредностима за свој узраст; 

– примени достигнути ниво 

усвојене технике кретања у игри, 

спорту и свакодневном животу; 

– примени атлетске дисциплине 

у складу са правилима; 

– развија своје моторичке 

способности применом вежбања 

из 

атлетике; 

– одржава равнотежу у 

различитим кретањима, изводи 

рота- 

ције тела; 

– примени вежбања из 

гимнастике за развој моторичких 

способности; 

– изведе елементе одбојкашке 

технике; 

– примени основна правила 

одбојке; 

– користи елементе технике у 

игри; 

– примени основне тактичке 

елементе спортских игара; 

– учествује на такмичењима 

између одељења; 

– изведе кретања у различитом 

ритму; 

– игра народно коло; 

– изведе основне кораке плеса из 

народне традиције других 

култура; 

– изведе кретања, вежбе и 

саставе уз музичку пратњу; 

– преплива 25 m техником 

краула, леђног краула и прсном 

техником; 

– процени своје способности и 

вештине у води; 

ФИЗИЧКE 

СПОСОБНОСТИ 

 

 

 

Основни садржаји 

Вежбе за развој снаге. 

Вежбе за развој гипкости. 

Вежбе за развој аеробне 

издржљивости. 

Вежбе за развој брзине. 

Вежбе за развој координације. 

Примена националне батерије тестова 

за праћење физичког 

развоја и моторичких способности. 

МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ СПОРТ 

И СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Атлетика 

 

 

 

 

Основни садржаји 

Техника спринтерског трчања. 

Истрајно трчање – припрема за крос. 

Техника штафетног трчања 

Скок удаљ. 

Бацања кугле. 

Скок увис. 

Бацање „вортекс-а”. 

Проширени садржаји 

Скок увис (леђна техника). 

Тробој. 

 

МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ СПОРТ 

И СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

спортска гимнастика 

  

 

 

 

Одбојка: 

Основни елементи технике, тактике и 

правила игре. 

Футсал: 

Игра уз примену правила. 

Рукомет: 

Игра уз примену правила. 

Кошарка: 

Сложенији елементи технике, тактике 

и правила игре. 

Активност по избору. 

 

МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ СПОРТ 

И СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ  

основе тимских и спортских игара 

 

Основни садржаји 

Вежбе са вијачом. 

Вежбе са обручем. 

Вежбе са лоптом. 

Народно коло „Моравац”. 

Народно коло из краја у којем се 

школа налази. 

Енглески валцер. 

Проширени садржаји 

Састав са обручем. 

Састав са лоптом. 

Састав са вијачом. 

Основни кораци rock n roll. 
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– скочи у воду на ноге и на 

главу; 

– рони у дужину у складу са 

својим могућностима; 

– поштује правила понашања у 

води, и око водене средине; 

– уочи ризичне ситуације у води 

и око ње; 

– вреднује утицај примењених 

вежби на организам; 

– процени ниво сопствене дневне 

физичке активности; 

– користи различите вежбе за 

побољшање својих физичких 

способности; 

– процени последице недовољне 

физичке активности; 

– примени мере безбедности у 

вежбању у школи и ван ње; 

– одговорно се односи према 

објектима, справама и реквизи- 

тима; 

– примени и поштује правила 

игара у складу са етичким 

нормама; 

– примерено се понаша као 

учесник или посматрач на такми- 

чењима; 

– решава конфликте на 

друштвено прихватљив начин; 

– пронађе и користи различите 

изворе информација за упозна- 

вање са разноврсним облицима 

физичких и спортско-рекреа- 

тивних активности; 

– прихвати победу и пораз; 

– уважи различите спортове без 

обзира на лично интересовање; 

– примени усвојене моторичке 

вештине у ванредним ситуаци- 

јама; 

– повеже значај вежбања за 

одређене професије; 

– вреднује лепоту покрета у 

физичком вежбању и спорту; 

– подстиче породицу на редовно 

вежбање; 

– повеже врсте вежби, игара и 

спорта са њиховим утицајем на 

здравље; 

– коригује дневни ритам рада, 

исхране и одмора у складу са 

својим потребама; 

– користи здраве намирнице у 

исхрани; 

– разликује корисне и штетне 

додатке исхрани; 

– примењује здравствено-

хигијенске мере у вежбању; 

– правилно реагује и пружи 

основну прву помоћ приликом 

повреда; 

– чува животну средину током 

вежбања; 

– препозна последице 

конзумирања дувана, алкохола и 

штетних 

енергетских напитака; 

– води рачуна о репродуктивним 

органима приликом вежбања. 

 

МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ СПОРТ 

И СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ  

плес и ритмика 

 

Основни садржаји 

Вежбе са вијачом. 

Вежбе са обручем. 

Вежбе са лоптом. 

Народно коло „Моравац”. 

Народно коло из краја у којем се 

школа налази. 

Енглески валцер. 

Проширени садржаји 

Састав са обручем. 

Састав са лоптом. 

Састав са вијачом. 

Основни кораци rock n roll. 

МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ СПОРТ 

И СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ  

пливање и ватерполо 

 

 

Основни садржаји 

Пливање 

Техника краула. 

Техника прсног пливања. 

Одржавање на води на разне начине и 

самопомоћ. 

Роњење у дужину до 10 m. 

Пливање 25 m одабраном техником на 

време. 

Проширени садржаји 

Мешовито пливање (две технике). 

Ватерполо 

Пливање са лоптом. 

Хватање и додавање. 

Шут на гол. 

Проширени садржаји 

Пливање 

Мешовито пливање. 

Игре у води. 

Ватерполо 

Основни елементи тактике и игра. 

 

МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ СПОРТ 

И СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ  

полигони 

 

Полигон у складу са реализованим 

моторичким садржајима 

 

 

 

ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

Физичко вежбање и спорт 

Основни садржаји 

Основна подела вежби. 

Функција скелетно-мишићног 

система. 

Основна правила одбојке. 

 

Понашање према осталим субјектима 

у игри (према судији, 

играчима супротне и сопствене 

екипе). 

Чување и одржавање материјалних 

добара која се користе у 
вежбању. 
Облици насиља у физичком 

васпитању и спорту. 

Навијање, победа, пораз решавање 

спорних ситуација. 

Писани и електронски извори 

информација из области физич- 

ког васпитања и спорта. 

Вежбање у функцији сналажења у 

ванредним ситуацијама. 

Значај вежбања за одбрамбено-

безбедносне потребе. 

Повезаност физичког вежбања и 

естетике. 

Породица и вежбање 
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Планирање вежбања. 

ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

Здравствено васпитање 
 

 

 

 

 

 

 

Утицај аеробног вежбања (ходања, 

трчања и др.) на кардио-ре- 

спираторни систем. 

Здравствено-хигијенске мере пре и 

после вежбања. 

Значај употребе воћа и поврћа и 

градивних материја (протеини 

и беланчевине) у исхрани. 

Подела енергетских напитака и 

последице њиховог прекомер- 
ног конзумирања. 
Прва помоћ након површинских 

повреда (посекотина и одеро- 

тина). 

Вежбање у различитим временским 

условима. 

Чување околине при вежбању. 

Последице конзумирања дувана и 

алкохола. 

Додаци исхрани – суплементи. 

Вежбање и менструални циклус. 

Значај заштите репродуктивних 

органа приликом вежбања. 

Кључни појмови садржаја: физичко вежбање, плес, одбојка, здравље, васпитање. 
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УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 

ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 
 

Циљ и исходи предмета се остварују кроз јединство наста-ве Физичког и здравственог васпитања, ваннаставних и ваншкол-
ских активности у складу са програмом. Програм седмог разреда базиран је на континуитету усвојених знања, вештина, ставова и 
вредности из претходних разреда.  

Настава Физичког и здравственог васпитања усмерена је пре-ма индивидуалним разликама ученика, које се узимају као кри-теријум у 

диференцираном приступу, па самим тим неопходно је упутити ученика или групу ученика, на олакшане или проширене садржаје у 

часовној, ваннаставној и ваншколској организацији рада. 

Где је неопходно, програмске садржаје je потребно реализо-вати према полу. 
 

Организациони облици рада 
 

Концепција Физичког и здравственог васпитања заснива се на јединству наставних и ваннаставних организационих облика 
рада, као основне претпоставке за остваривање циља кроз дости-зање исхода и стандарда овог васпитно-образовног подручја.  

А. Часови физичког и здравственог васпитања. Б. Секције.  
В. Недеља школског спорта. 
Г. Активности у природи (кросеви, зимовање, летовање – 

камповање...). 
Д. Школска и ваншколска такмичења. Ђ. Корективно-педагошки рад. 

 
 

НАСТАВНЕ АКТИВНОСИ 
 

А. Часови физичког и здравственог васпитања 

Наставне области: 
 
I. Физичке способности 
 

На свим часовима као и на другим организационим облици-ма рада, посебан акценат се ставља на:  
– развијање физичких способности које се континуирано ре-ализује у уводном и припремном делу часа путем вежби облико- вања. 
Део главне фазе часа користи се за развој основних физич-ких способности узимајући у обзир утицај који наставна тема има на 
њихов развој. Методе и облике рада наставник бира у складу са потребама и могућностима ученика и материјално-техничким 
условима за рад; 

– подстицање ученика на самостално вежбање; 
– правилно држања тела. 
Програм развоја физичких способности је саставни део годи-шњег плана рада наставника.  
Праћење, вредновање и евидентирање физичких способно-сти ученика спроводи се на основу Приручника за праћење фи-

зичког развоја и развоја моторичких способности ученика у настави физичког васпитања, (Завод за вредновање квалитета 

образовања и васпитања, 2016). 

 
II. Моторичке вештине, спорт и спортске дисциплине 
 

Усвајање моторичких знања, умења и навика, остварује се кроз примену основних и проширених програмских садржаја 
атлетике, гимнастике, спортских игара, плеса, ритмичке гимнасти-ке, пливања и ватерпола, примењујући основне дидактичко-мето-
дичке принципе и методе рада неопходне за достизање поставље-них исхода.  

Усвојена знања, умења и навика треба да омогуће ученицима њихову примену у спорту, рекреацији, свакодневним и специфич-
ним ситуацијама.  

Стицање знања, умења и навика је континуирани процес ин-дивидуалног напредовања ученика у складу са њиховим психофи-
зичким способностима.  

Ученицима који нису у стању да усвоје неке од садржаја, за-дају се вежбања слична али лакша од предвиђених или предвежбе. 

Уколико ученик не достигне предвиђени исход, оставља се могућност да исти достигне у наредном периоду.  
Усавршавање неких моторичких задатака је континуирани процес без обзира на садржаје програма (техника ходања, трчања, 

примена научене игре итд.).  
раду са напреднијим ученицима реализују се проширени садржаји или садржаји из наредних разреда. Кроз процес реализа-ције 

програма неопходно је пратити способности ученика за поје-дине спортове. . Физичка и здравствена култура 
 

Достизањем исхода ове наставне области, ученици стичу зна-ња, вештине, ставове и вредности о вежбању (основним појмови-
ма о вежби, како се неко вежбање изводи и чему конкретна вежба и вежбање служи), физичком васпитању, спорту, рекреацији и 
здрављу.  

Посебно планиране и осмишљене информације о вежбању и здрављу преносе се непосредно пре, током и након вежбања на часу.  
Ова наставна област остварује се кроз све организационе облике рада у Физичком и здравственом васпитању уз практи-чан рад 

и обухвата: формирање правилног односа према физич-ком вежбању, здрављу и раду; развијање и неговање фер-плеја; препознавање 
негативних облика понашања у спорту и навијању; вредновање естетских вредности у физичком вежбању, рекреаци-ји и спорту; 
развијање креативности у вежбању; очување животне средине, као и развијање и неговање здравствене културе ученика.   
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НАЗИВ 
ПРЕДМЕТА 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

ЦИЉ 
 

Оспособити ученике да правилно користе српски језик у 
различитим комуникативним ситуацијама, у говору и 
писању; да кроз читање и тумачење књижевних дела 
развијају читалачке компетенције које, уз књижевно знање, 
обухватају емоционално и фантазијско уживљавање, живо  
памћење, истраживачко посматрање; подстицати 
имагинацију и уметнички сензибилитет, естетско 
доживљавање и критичко мишљење, морално  
просуђивање и асоцијативно повезивање; да се 
одговарајућим врстама читања оспособљава да открива 
различите слојеве и значења; да стиче  
основна знања о месту, улози и значају језика и 
књижевности у култури, као и о медијској писмености; да 
стиче и развија најшира хуманистичка знања и да научи 
како функционално да повезује садржаје предметних 
области. 

РАЗРЕД 
 

ОСМИ 

ГОДИШЊИ ФОНД  
ЧАСОВА 
 

136 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

По завршетку разреда  
ученик ће бити у стању да: 

 
 
 

 

– чита са разумевањем  
књижевноуметничке  
текстове и остале типове  
текстова, примењујући  
различите стратегије  
читања; 
– тумачи значења, језичке,  
естетске и структурне  
особине уметничких  
текстова, користећи  
књижевне термине и  
појмове; 
– критички промишља о  
стварности на основу  
прочитаних дела; 
– истакне универзалне  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛЕКТИРА 
ЛИРИКА 
1. Ђура Јакшић: „Отаџбина” 
2. Јован Јовановић Змај: „Светли 
гробови” 
3. Јован Јовановић Змај: 
„Ђулићи”  
(избор) 
4. Десанка Максимовић:  
„Пролетња песма” / „Опомена” 
5. Момчило Настасијевић: 
„Труба” 
6. Иван В. Лалић: „Ветар” 
7. Марина Цветајева: „Месечев 
сјај” 
ЕПСКО-ЛИРСКЕ ВРСТЕ 
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вредности књижевног  
дела и повеже их са  
сопственим искуством и  
околностима у којима  
живи; 
– повеже писце и дела из  
обавезног дела програма  
од 5. до 8. разреда; 
– издвоји основне одлике  
књижевног рода и врсте у  
конкретном тексту, као и  
језичко-стилске 
карактеристике текста у  
склопу интерпретације; 
– уочи слојевитост  
књижевног дела и  
међужанровско  
прожимање; 
– повеже књижевна дела  
са историјским или  
другим одговарајућим  
контекстом; 
– одреди временски оквир  
у којем је писац стварао; 
– разликује аутора  
књижевноуметничког  
текста од наратора,  
драмског лица или  
лирског субјекта; 
– препозна националне  
вредности и негује  
културноисторијску 
баштину, поштујући  
особености сопственог  
народа и других народа; 
– учествује у избору  
књижевних дела и начина  
њихове обраде и  
представљања;  
 

 
 
 
 
КЊИЖЕВНОСТ 
 
 

1. Бранко Радичевић: „Ђачки  
растанак” (одломак „Ој 
Карловци, 
место моје драго...”) 
2. Народна епско-лирска песма:  
„Женидба Милића Барјактара” 
ЕПИКА 
1. Вук Стефановић Караџић: „О 
народним певачима” 
2. Вук Стефановић Караџић:  
„Житије Ајдук Вељка Петровића” 
3. Доситеј Обрадовић: „Живот и 
прикљученија” (одломак) 
4. Прота Матеја Ненадовић:  
„Мемоари ”(одломак) 
5. Петар Петровић Његош:  
„Горски вијенац” (одломак 
„Бадње вече”) 
6. Симо Матавуљ: „Пилипенда” 
7. Лаза Лазаревић: „Све ће то  
народ позлатити” 
8. Милош Црњански: „Сеобе”  
(одломак) / „Роман о Лондону” 
(„Пролеће је стигло у Лондон”) 
9. Бранимир Ћосић: „Покошено 
поље” (одломак из прве књиге 
„Читава једна младост”) 
10. Дино Буцати: „Колумбар” 
11. Херман Хесе: „Магија књиге” 
/  
Нил Гејмен: „Зашто наша 
будућност зависи од библиотека,  
читања и сањарења” / Милорад 
Павић: Роман као држава (избор  
одломака из огледа: „Кратка 
историја читања”, „Последњих 
сто  
читалаца”, „Нова генерација 
електронске књиге”, „Скакутаво  
читање или повратак фусноте”, 
„Романи без речи”) 
ДРАМА 
1. Данило Киш: „Ноћ и магла” 
2. Петар Кочић: „Јазавац пред  
судом” (одломак) 
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3. Жан Батист Поклен Молијер:  
„Грађанин племић” (одломак) 
НАУЧНОПОПУЛАРНИ И  
ИНФОРМАТИВНИ ТЕКСТОВИ 
1. Веселин Чајкановић: „О  
ускршњим обичајима” 
2. Милутин Миланковић: „Кроз  
васиону и векове” (одломак) 
3. Хилда Дајч: „Писма” − 
одломак,  
(обавезна напомена о власнику  
права: ©Јеврејски историјски  
музеј) 
4. Споменка Крајчевић: „Кругом  
двојке” (избор одломака: 
„Унутрашња пруга”: „Станица  
пристаниште”  
– „Почетак и крај”, 
„Одлазак”; „Станица 
Калемегдан” – „Гозбе”, 
„Теорија”; „Станица 
Браће Барух”  
– „Извесност”,  
„Тајна”; „Станица Вуков  
споменик”  
– 
„Простор”, „Булеварска бајка”) 
5. Герман Титов: „25 сати у  
свемиру” 
Са наведеног списка, обавезан је  
избор два дела за обраду. 
ДОМАЋА ЛЕКТИРА 
1. Народне епске песме новијих  
времена (тематски круг о 
ослобођењу Србије: „Почетак 
буне  
против дахија”; „Бој на 
Мишару”, „Бој на Чокешини”...) 
2. Љубавне народне лирске 
песме  
(„Српска дјевојка”, „Љубавни 
растанак”...); обичајне народне  
лирске песме (избор) 
3. Избор из савремене српске  
поезије (нпр. Васко Попа: „Очију 
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твојих да није”, Бранко  
Миљковић: „Критика метафоре”,  
Војислав 
Карановић: „О читању поезије”,  
Момчило Мошо Одаловић: 
„Ршуме, јеси ли знао 
Црњанског”,  
Ана Ристовић: „Гледајући у 
дрвеће”...) 
4.Иво Андрић: „Деца” („Деца”, 
„Књига” и „Панорама”) 
5. Бранислав Нушић: „Сумњиво  
лице” 
6. Клод Кампањ: „Збогом мојих  
петнаест година” 
7. Давид Албахари: „Мамац” 
ДОПУНСКИ ИЗБОР ЛЕКТИРЕ 
(бирати 3 
–6 дела) 
1. Милош Црњански: „Ја, ти и сви 
савремени парови 
2. Оскар Давичо: „Србија” /  
„Детињство” (избор) 
3. Бранко Ћопић: „Мала моја из 
Босанске Крупе” 
4. Станислав Винавер: „Ратни  
другови” („Аритон”) 
5. Народна приповетка: „Усуд” 
6. Вук Стефановић Караџић:  
„Српски рјечник” (избор, нпр. 
„Отмица”...); 
7. Растко Петровић: „Африка”  
(одломци) 
8. Радослав Братић: „Мајсторова 
рука”(одломак) 
9. Милорад Павић: „Хазарски  
речник”, одреднице о Ћирилу и 
Методију (одломци) 
10. Душан Ковачевић: „Ко то 
тамо пева” 
11. Гроздана Олујић: „Гласам за 
љубав” 
12. Џон Селинџер: „Ловац у 
житу” 
13. Ричард Бах: „Галеб Џонатан 
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Ливингстон” 
14. Кајо Ритер: „Дечко који није 
био из Ливерпула” 
15. Џон Бојн: „Дечак у пругастој 
пиџами” 
16. Сју Таузенд: „Дневник  
Адријана Мола” 
 
КЊИЖЕВНИ ТЕРМИНИ И 
ПОЈМОВИ 
Стилска средства: анафора и  
епифора, апострофа. 
Лирске врсте: народне љубавне 
песме, обичајне песме 
(сватовске, 
тужбалице и здравице); љубавна 
песма (ауторска). 
Епско-лирске врсте: поема, 
балада. 
Драмски спев. 
Мемоари. Биографија. 
 

 – објасни настанак и  
развој српског књижевног  
језика; 
– разуме значај  
књижевног језика за 
културу и историју српског 
народа; сврста српски језик 
у  
одговарајућу језичку  
групу у Европи; – именује 
дијалекте  
српског језика; – разуме 
постојеће језичке  
прилике у Србији; – 
издвоји делове  
твореница и препозна  
основне моделе њиховог  
грађења; – користи 
садржаје из граматике 
обрађене у  
претходним разредима и  
повеже их са новим  
градивом; – доследно 

 
ЈЕЗИК - ГРАМАТИКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Језик Словена у прапостојбини;  
сеобе Словена и стварање  
словенских језика. Мисија 
Ћирила и Методија. Почетак 
писмености код Срба. - 
Старословенски језик и писма  
(глагољица и ћирилица). - Развој 
српског књижевног језика:  
српскословенски, 
рускословенски,  
славеносрпски језик. - Вук 
Караџић – развој језика,  
писма и правописа. - Књижевни 
језик код Срба од  
Вука до данас (основни подаци).  
Основне језичке групе у Европи  
и место српског језика у 
породици словенских језика. - 
Дијалекти српског језика:  
екавски (призренско 
-тимочки,  
косовско-ресавски, шумадијско-
војвођански) и ијекавски (зетско-
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примени правописну 
норму; – примени основна  
правила о распореду  
акцената; 
 – уочи разлику између 
научног,  
административног и  
разговорног 
функционалног стила; 
пише и говори поштујући  
карактеристике различитих 
функционалних стилова; 
– уочи разлику између  
речи и лексеме; – препозна 
метафору и  
метонимију као лексичке  
механизме 
и разуме значење  
вишезначних речи  
карактеристичних за 
свакодневну  
комуникацију; – разуме 
значење застарелих речи и  
неологизама; – користи 
речник,  
енциклопедију и  
лексикон; – уочи 
манипулацију у  
пропагандним  
текстовима; – напише 
приказ,  
расправу и краћи есеј; – 
разликује делове текста  
и књиге  
– укључујући  
индекс, 
појмовник, библиографију 
– и уме да их користи; – 
повезује информације и  
идеје изнесене у тексту,  
уочава јасноисказане  
односе и изводи закључак  
заснован на тексту. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

рашки и источнохерцеговачки).  
Народни језик (језик као скуп  
дијалеката) и књижевни 
нормирани) језик. Службена  
употреба језика и писма према  
Уставу. Језици националних  
мањина (основни подаци). - 
Језик – основне особине 
говорног  
и писаног језика. 
Грађење речи: - основни 
модели: извођење,  
слагање, префиксација; - просте 
речи и творенице  
(изведенице, сложенице,  
префиксалне творенице); - 
састав твореница: корен,  
творбена основа, префикс, 
суфикс. - Систематизација 
претходно  
обрађених садржаја из 
фонетике,  
морфологије и синтаксе. - 
Фонетика: подела гласова и  
гласовне промене. - 
Морфологија: врсте и подврсте 
речи и њихове категорије. - 
Синтакса: реченични чланови  
(састав и функција); независне и  
зависне реченице; слагање  
реченичних чланова. 
 
 

 
ЈЕЗИК - ПРАВОПИС 
 

- Писање имена из страних 
језика  
са акцентом на њихову промену. 
- Спојено и одвојено писање 
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речи  
(сложенице, полусложенице,  
синтагме). - Генитивни знак. - 
Црта и цртица; други  
интерпункцијски и правописни 
знаци. 

 
ЈЕЗИК - ОРТОЕПИЈА 
 

- Краткоузлазни и краткосилазни  
акценат; правила о распореду  
акцената и неакцентованих  
дужина (основни појмови).  

 
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 
 

- Књижевни и остали типови  
текстова у функцији 
унапређивања 
језичке културе; -Текстови 
писани различитим  
функционалним стиловима: 
публицистички стил (репортажа, 
интервју), административни стил 
(молба, жалба, уплатница,  
обрасци, радна биографија;  
бирократски 
језик),научни стил (примери из 
текстова  
у уџбеницима других 
наставних предмета; употреба 
термина), 
Лексикологија: – једнозначност и 
вишезначност  
речи, – лексичка метафора и 
лексичка  
метонимија као механизми 
остваривања вишезначности, – 
синонимија, антонимија и  
хомонимија, – застареле речи; 
нове речи  
–неологизми, – речник, 
лексикон,енциклопедија; -
Пропагандни текстови (рекламе 
и  
слично); -Расправа и есеј на 
задату тему; -Приказ (књиге, 
филма, позоришне  
представе и сл.); -Говорне 
вежбе: интерпретативно 
-уметничке (изражајно читање, 
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рецитовање); анализа 
снимљеног  
разговора; интервју; расправа 
(дискусија); презентовање  
чињеница и коментара; -
Правописне вежбе: диктат,  
уочавање и објашњавање  
правописних 
грешака у тексту; писање имена 
из  
страних језика; писање 
позајмљеница (информатички  
термини, мејл и сл.); писање 
сложеница, полусложеница и  
синтагми; писање црте и цртице; 
запета у независносложеним  
реченицама; -Језичке вежбе: 
уочавање и  
исправљање грешака у 
неправилно 
маркираном тексту; попуњавање  
текста са празнинама; тражење 
грешака у тексту и исправљање; -
Лексичко-семантичке вежбе:  
допуњавање реченица  
хомонимима 
(хомоними и акценти);  
проналажење одговарајућег 
синонима; 
антонимски ланац;  
одређивање значења метафоре 
и  
метонимије 
у тексту;  
тумачење застарелих речи и  
неологизама;  
дефинисање 
лексема; 
-Писмене вежбе и домаћи 
задаци и  
њихова анализа на часу. 
-Четири школска писмена 
задатка  
– по два у сваком полугодишту. 
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 
ЈЕЗИК (граматика, правопис и ортоепија) 

У настави језика ученици се оспособљавају за правилну употребу и писмену комуникацију стандардним српским језиком. 

Отуда захтеви у овом програму нису усмерени само на језичка правила и граматичке норме, већ и на њихову функцију. На 

пример, реченица се не упознаје само као граматичка јединица (са становишта њене структуре), већ и као комуникативна 

јединица (са становишта њене функције у комуникацији). 

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

појава не би требало да се изучава изоловано, ван контекста у којем се остварује њена функција. У 1. и 2. разреду у оквиру 

вежби слушања, говорења, читања и писања ученици запажају језичке појаве без њиховог именовања, да би се од 3. до 8. 

разреда у концентричним круговима и континуираним низовима граматички садржаји изучавали поступно и селективно у 

складу са узрастом ученика. 

Поступност се обезбеђује самим избором и распоредом наставних садржаја, а конкретизација нивоа обраде, као врста упутства 

за наставну праксу у појединим разредима, назначена је описно формулисаним захтевима: запажање, уочавање, усвајање, 

појам, препознавање, разликовање, информативно, употреба, обнављање, систематизација и другима. Указивањем на ниво 

програмских захтева наставницима помаже у њиховим настојањима да ученике оптерете обимом и дубином обраде језичке 

грађе. 

Селективност се остварује избором најосновнијих језичких законитости и информација о њима. 

Таквим приступом језичкој грађи у програму наставници се усмеравају да тумачење граматичких категорија заснивају на 

њиховој функцији коју су ученици у претходним разредима уочили и њоме, у мањој или већој мери, овладали у језичкој 

пракси. Поступност и селективност у програму граматике најбоље се уочавају на садржајима из синтаксе и морфологије од 1. 

до 8. разреда. Исти принципи су, међутим, доследно спроведени и у осталим областима језика. На пример, алтернацију 

сугласника к, г, х ученици ће прво запажати у грађењу речи и деклинацији у 5. разреду, а вежбама и језичким играма у том и 

претходним разредима навикавати се на правилну употреба тих консонаната у говору и писању; елементарне информације о 

палатализацији добиће у 6. разреду, а усвојена знања о битним гласовним особинама српског језика обновити и 

систематизовати у8. разреду. Тим начином ће ученици стећи основне информације о гласовним променама и алтернацијама, 

оспособиће се за језичку праксу, а неће бити оптерећени учењем описа и историје тих језичких појава. 

Елементарне информације из морфологије почињу се ученицима давати од 2. разреда и поступно се из разреда у разред 

проширују и продубљују. Од самог почетка ученике треба навикавати да уочавају основне морфолошке категорије, на пример: 

у 2. разреду поред учења речи које именују предмете и бића, уводи се и разликовање рода и броја код тих речи, а у 3. Разреду 

разликовање лица код глагола. Тим путем ће се ученици поступно и логички уводити не само у морфолошке, већ и у 

синтаксичке законитости (разликовање лица код глагола - лични глаголски облици - предикат - реченица). Речи увек треба 

уочавати и обрађивати у оквиру реченице у којој се запажају њихове функције, значења и облици. 

Програмске садржаје из акцентологије не треба обрађивати као посебне наставне јединице. Не само у настави језика, већ и у 

настави читања и језичке културе, ученике треба у сваком разреду уводити у програм предвиђене стандардне акценатске 

норме, а сталнимвежбањем, по могућности уз коришћење аудио снимака, ученике треба навикавати да чују правилно 

акцентовану реч, а у местима где се одступа од акценатске норме, да разликују стандардни акценат од свога акцента. 

Правопис се савлађује путем систематских вежбања, елементарних и сложених, која се организују често, разноврсно и 

различитим облицима писмених вежби. Поред тога, ученике врло рано треба упућивати на служење правописом и 

правописним речником (школско издање). 

Настава ортоепије обухвата следеће елементе говора: артикулацију гласова, јачину, висину и дужину, акценат речи, темпо, 

ритам, реченичну интонацију и паузе. 

Артикулационе вежбе односе се на правилан изговор гласова: -ч, -ћ, -џ, -ђ, -х, као и -е (често отворено). Ученици с 

неправилним изговором -р, -с, -з упућују се логопеду. Гласови се најпре вежбају појединачно, а онда у говорном ланцу, у 

тексту. 

Ортоепске вежбе, обично краће и чешће, изводе се не само у оквиру наставе језика него и наставе читања и језичке културе. 

Треба указивати на правилност у говору, али и на логичност и јасност. 

Вежбе за усвајање и утврђивање знања из граматике до нивоа његове практичне примене у новим говорним ситуацијама 

проистичу из програмских захтева, али су у великој мери условљене конкретном ситуацијом у одељењу говорним 

одступањима књижевног језика, колебањима, грешкама које се јављају у писменом изражавању ученика.  

Стога се садржај вежбања у настави језика мора одређивати на основу систематског праћења говора и писања ученика. Тако ће 

настава језика бити у функцији оспособљавања ученика за правилно комуницирање савременим књижевним српским језиком. 

У настави граматике треба примењивати следеће поступке који су се у пракси потврдили својом 

функционалношћу: 

- подстицање свесне активности и мисаоног осамостаљивања ученика; 

- сузбијање мисаоне инерције и ученикових имитаторских склоности; 

- заснивање тежишта наставе на суштинским вредностима, односно на битним својствима и 

стилским функцијама језичких појава; 
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- уважавање ситуације условљености језичких појава; 

- повезивање наставе језика са доживљавањем уметничког текста; 

- откривање стилских функција, односно изражајности језичких појава; 

- коришћење уметничких доживљаја као подстицаја за учење матерњег језика; 

- систематска и осмишљена вежбања у говору и писању; 

- што ефикасније превазилажење нивоа препознавања језичких појава; 

- неговање примењеног знања и умења; 

- континуирано повезивање знања о језику са непосредном говорном праксом; 

- остваривање континуитета у систему правописних и стилских вежбања; 

- побуђивање учениковог језичког израза животним ситуацијама; 

- указивање на граматичку сачињеност стилских изражајних средстава; 

- коришћење прикладних илустрација одређених језичких појава. 

У настави граматике изразито су функционални они поступци који успешно сузбијају ученику мисаону инертност, а развијају 

радозналост и самосталност ученика, што појачава њихов истраживачки и стваралачки однос према језику. Наведена 

усмерења наставног радаподразумевају његову чврсту везаност за животну, језичку и уметничку праксу, односно 

заодговарајуће текстове и говорне ситуације. Због тога је указивање на одређену језичкупојаву на изолованим реченицама, 

истргнутим из контекста, означено као изразито непожељани нефункционалан поступак у настави граматике. Усамљене 

реченице, лишене контекста, постају мртви модели, подобни да се формално копирају, уче напамет и репродукују, а све то 

спречава свесну активност ученика и ствара погодну основу за њихову мисаону инертност. 

Савремена методика наставе граматике залаже се да тежиште обраде одређених језичких појава буде засновано на 

суштинским особеностима, а то значи на њиховим битним својствима и стилским функцијама, што подразумева занемаривање 

формалних и спореднихобележја проучаваних језичких појава. 

У настави језика нужно је посматрати језичке појаве у животним и језичким околностима које суусловиле њихово значење. 

Ученике ваља упутити на погодне текстове и говорне ситуације у  којима се одређена језичка појава природно јавља и 

испољава. Текстови би требало да буду познати ученицима, а ако пак нису, треба их прочитати и о њима разговарати са 

ученицима. 

Наставник ваља да има на уму и то да упознавање суштине језичке појаве често води преко доживљавања и схватања 

уметничког текста, што ће бити довољно јак подстицај за наставникада што чешће упућује ученике да откривају стилску 

функцију (изражајност) језичких појава. То ће допринети развијању ученика радозналости за језик јер уметничка 

доживљавања чине граматичко градиво конкретним, лакшим и применљивијим. Кад ученицима постане приступачна стилска 

(изражајна, експресивна) функција језичке појаве, прихватају је као стваралачки поступак, што је врло погодан и подстицајан 

пут да знања о језику брже прелазе у умења, да се на тај начин доприноси бољем писменом и усменом изражавању, али и 

успешној анализи књижевних текстова. 

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

усвојено док се добро не увежба. То значи да вежбања морају бити саставни чинилац обраде наставног градива, примене, 

обнављања и утврђивања 

знања. 

Методика наставе језика, теоријски и практично, упућује да у настави матерњег језика треба што пре превазићи нивое 

препознавања и репродукције, а стрпљиво и упорно неговати више обликазнања и умења – применост и стваралаштво. У 

настојањима да се у наставној пракси удовољи таквим захтевима, функционално је у свакој погодној прилици знања из 

граматике ставити у функцију тумачења текста (уметничког и популарног), чиме се оно уздиже од препознавања и 

репродукције на нивоу умења и практичне примене. 

Практичност и применост знања о језику и његово прелажење у учење и навике посебно се постиже неговањем правописних и 

стилских вежби. 

Ученике, такође, континуирано треба подстицати да своја знања о језику повезују комуникативним говором. Један од изразито 

функционалних поступака у настави граматике јесу вежбања заснована на коришћењу примера из непосредне говорне праксе, 

што наставу граматике приближава животним потребама у којима се примењени језик појављује као свестрано мотивисана 

људска активност. Настава на тај начин постаје практична и занимљивија, чиме ученику отвара разноврсне могућности за 

његова стваралачка испољавања. 

Ситуације у којима се испољавају одређене језичке појаве може и сам наставник да поставља ученицима, да их спретно 

подсећа на њихова искуства, а они ће казивати или писати како у изазовним приликама говорно реагују. 

Целовити сазнајни кругови у настави граматике, који започињу мотивацијом, а завршавају сазнавањем, резимирањем и 

применом одређеног градива, у савременом методичком приступу, поготову у проблемски усмереној настави, отварају се и 

затварају више пута током наставног часа. Такав сазнајни процес подразумева учестало спајање индукције и дедукције, 

анализе и синтезе, конкретизације и апстракције, теоријских обавештења и практичне обуке. 

Савремена методика наставе истиче низ саодносних методичких радњи које ваља применити у наставној обради програмских 

јединица из језика и које омогућавају да сваки целовит сазнајни пут, почев од оног који је уоквирен школским часом, добија 

своју посебну структуру. 
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Обрада нових наставних (програмских) јединица подразумева примену следећих методичких 

радњи: 

- Коришћење погодног полазног текста (језичког предлога) на коме се увиђа и објашњава одговарајућа језичка појава. 

Најчешће се користе краћи уметнички, научно-популарни и публицистички текстови, а и примери из писмених радова 

ученика. 

- Коришћење исказа (примера из пригодних, текућих или запамћених) говорних ситуација. 

- Подстицање ученика да полазни текст доживе и схвате у целини и појединостима. 

- Утврђивање и обнављање знања о познатим језичким појавама и појмовима који непосредно доприносе бољем и лакшем 

схватању новог градива. (Обично се користе примери из познатог текста.) 

- Упућивање ученика да у тексту, односно у записаним исказима из говорне праксе, уочавају примере језичке појаве која је 

предмет сазнавања. 

- Најављивање и бележење нове наставне јединице и подстицање ученика да запажену језичку појаву истраживачки сагледају. 

- Сазнавање битних својстава језичке појаве (облика, значења, функције, промене, изражајних могућности...). 

- Сагледавање језичких чињеница (примера) са разних становишта, њихово упоређивање, описивање и класификовање. 

- Илустровање и графичко представљање језичких појмова и њихових односа. 

- Дефинисање језичког појма; истицање својства језичке појаве и уочених законитости и правилности. 

- Препознавање, објашњавање и примена сазнатог градива у новим околностима и у примерима које наводе сами ученици 

(непосредна дедукција и прво вежбање). 

- Утврђивање, обнављање и примена стеченог знања и умења (даља вежбања, у школи и код куће). 

Наведене методичке радње међусобно се допуњују и прожимају, а остварују се у сукцесивној и синхроној поставци. Неке од 

њих могу бити остварене пре наставног часа на коме се разматра одређена језичка појава, а неке и после часа. Тако, на пример,  

добро је да се текст на коме усваја градиво из граматике буде раније упознат, а да поједине језичке вежбе буду предмет 

ученичких домаћих задатака. Илустровање, на пример, не мора бити обавезна етапа наставног рада, већ се примењује кад му је 

функционалност неспорна. 

Паралелно и здружено, у наведеном сазнајном путу теку све важне логичке операције: запажање, упоређивање, закључивање, 

доказивање, дефинисање и навођење нових примера. То значи да часови на којима се изучава граматичко градиво немају 

одељене етапе, односно јасно уочљиве прелазе између њих. Нешто је видљивији прелаз између индуктивног и дедуктивног 

начина рада, као и између сазнавања језичке појаве и увежбавања. 

КЊИЖЕВНОСТ 

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

изузетно одговоран наставни задатак. Управо на овом ступњу школовања стичу се основна и врло значајна знања, умења и 

навике од којих ће у доброј мери зависити не само ученичка књижевна култура, већ и његова општа култура на којој се 

темељи укупно образовање сваког школованог човека. 

Лектира 

Укинута је неприродна и непотребна подела на домаћу и школску лектиру, па тако извори за обраду текстова из лектире, 

поред читанки, постају књиге лектире за одређени узраст и сва осталаприступачна литература.  

Дата је лектира за одређен разред, разврстана по књижевним родовима - лирика, епика, драма,да би се кроз све програме могао 

пратити одговарајућа и разложна пропорција књижевних дела.Подела је извршена према основној разлици везаној за стих и 

прозу. Лектира је обогаћена избором научнопопуларних и информативних текстова. 

Текстови из лектире представљају програмску околину. Наставник има начелну могућност да понуђене текстове прилагођава 

конкретним наставним потребама, али је обавезан и наслободан избор из наше народне књижевности и тзв. некњижевних 

текстова – према програмским захтевима. 

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

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

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

Наставнику је дата могућност и допунског избора дела у складу са наставним потребама и интересовањима конкретног ђачког 

колектива са којим остварује програм. 

Читање од 3. до 8. разреда 

Тумачење текста заснива се на његовом читању, доживљавању и разумевању. При томе јеквалитет схватања порука и 

непосредно условљен квалитетом читања. Зато су различити облициусмереног читања основни предуслов да ученици у 

настави стичу сазнања и да се успешно уводе у свет књижевног дела. Изражајно читање негује се систематски, уз стално 

повећавање захтева и настојање да сешто потпуније искористе способности ученика за постизање високог квалитета у 

вештини читања. Вежбања у изражајном читању изводе се плански и уз солидно наставниково и учениково припремање. У 

оквиру своје припреме наставник благовремено одабира погодан текст и студиозно проучава оне његове особености које 

утичу на природу изражајног читања. У складу са мисаоно-емотивним садржајем текста, наставник заузима одговарајући став 

и одређује ситуацију условљеност јачине гласа, ритма, темпа, интонације, паузе, реченичног. акцента и гласовних 

трансформација. При томе се повремено служи аудио снимцима узорнихинтерпретативних читања. 
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Пошто се изражајно читање, по правилу, увежбава на претходно обрађеном и добросхваћеном тексту, то је конкретно и 

успешно тумачење штива неопходан поступак у припремању ученика за изражајно читање. У оквиру непосредне припреме у 

6.,7. и 8. разреду повремено се и посебно анализирају психички и језичкостилски чиниоци који захтевају одговарајућу говорну 

реализацију. У појединим случајевима наставник (заједно са ученицима) посебно приређује текст за изражајно читање на тај 

начин што у њему обележава врсте пауза,реченичне акценте, темпо и гласовне модулације. 

Изражајно читање увежбава се на текстовима различите садржине и облика; користе се лирски, епскии драмски текстови у 

прози и стиху, у наративном, дескриптивном, дијалошком и монолошком облику. Посебна пажња посвећује се емоционалној 

динамици текста, његовој драматичности и говорењу из перспективе писца и појединих ликова. У одељењу треба обезбедити 

одговарајуће услове за изражајно читање и казивање – ученицима у улози читача и говорника ваља обезбедити место испред 

одељењског колектива, у одељењу створити добру слушалачку публику, заинтересовану и способну да критички и објективно 

процењује квалитет читања и казивања.  Посредством аудио снимка, ученицима повремено треба омогућити да чују своје 

читање и да се критички осврћу на своје умеће. На часовима обраде књижевних дела примењиваће се ученичка искуства у 

изражајном читању, уз стално настојање да сви облици говорних активности буду коректни и уверљиви. 

Читање у себи је најпродуктивнији облик стицања знања па му се у настави поклања посебна пажња. Оно је увек усмерено и 

истраживачко; помоћу њега се ученици оспособљавају за свакодневно стицање информација и за учење. 

Вежбе читања у себи непосредно се уклапају у остале облике рада и увек су у функцији свештеног стицања знања и 

разумевања не само књижевног дела, већ и свих осталих текстова. 

Примена текст методе у настави подразумева врло ефикасне вежбе за савладавања читања у себи с разумевањем и доприноси 

развијању способности ученика да усклађују брзину читања са циљем читања и карактеристикама текста који читају. 

Квалитет читања у себи подстиче се претходним усмеравањем ученика на текст и давањем одговарајућих задатака, а потом и 

обавезним проверавањем разумевања прочитаног текста, односно остварења добијених задатака. Информативно, продуктивно 

и аналитичко читање најуспешније се подстичу самосталним истраживачким задацима који се ученицима дају у припремном 

поступку за обраду текста или обраду садржаја из граматике и правописа. Тим путем се унапређују брзина и економичност 

читања, а нарочито брзина схватања прочитаног текста, подстиче се сазнајни процес, чиме се ученици оспособљавају за 

самостално учење. 

Ученици старијих разреда уводе се у информативно читање које се састоји од брзог тражења информације и значења у тексту, 

при чему се не прочита сваку реч, већ се погледом &куот;пролази&куот; кроз текст и чита се на прескок (међунаслови, 

поднаслови, први редови у одељцима, увод, закључак). При вежбању ученика у информативном читању, претходно се задају 

одговарајући задаци (тражење одређених информација, података и сл.), а потом проверава квалитет њиховог остварења. 

Информативним читањем ученици се такође оспособљавају да ради подсећања, обнављања, меморисања, читају подвучене и 

на други начин означене делове текста приликом ранијег читања &куот;с оловком у руци&куот;, које треба систематски 

спроводити као вид припремања ученика за самосталан рад и учење. 

Изражајно казивање напамет научених текстова и одломака у прози и стиху значајан је облик. рада у развијању говорне 

културе ученика. Ваља имати у виду да је убедљиво говорење прозног текста полазна основа и неопходан услов за природно и 

изражајно казивање стихова. Зато је пожељно да се повремено, на истом часу, наизменично увежбава и упоређује говорење 

текстова у прози и стиху. 

Напамет ће се учити разни краћи прозни текстови (нарација, дескрипција, дијалог, монолог), лирске песме разних врста и 

одломци из епских песама. Успех изражајног казивања знатно зависи од начина учења и логичког усвајања текста. Ако се 

механички учи, као што понекад бива, усвојени аутоматизам се преноси и на начин казивања. Зато је посебан задатак 

наставника да ученике навикне на осмишљено и интерпретативно учење текста напамет. Током вежбања треба створити 

услове да казивање тече &куот;очи у очи&куот;, да говорник посматра лице слушалаца и да с публиком успоставља 

емоционални контакт. Максимална пажња се посвећује свим вредностима и изражајним могућностима говорног језика, 

посебно – природном говорниковом ставу, поузданом преношењу информација и сугестивном казивању. 

Књижевнотеоријски појмови 

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

читалачко искуство. Тако ће се, на пример, током обраде неке родољубиве песме, а уз поредбени осврт на две-три раније 

прочитане песме исте врсте, развијати појам родољубиве песме и стицати сазнање о тој лирској врсти. Упознавање метафоре 

биће погодно тек када су ученици у претходном и предтеоријском поступку откривали изражајност извесног броја 

метафоричких слика, кад неке од њих већ знају напамет и носе их као уметничке доживљаје. Језичкостилским изражајним 

средствима прилази се с доживљајног становишта; полазиће се од изазваних уметничких утисака и естетичке сугестије, па ће 

се потом истраживати њихова језичко-стилска условљеност. 

Функционални појмови 

Функционални појмови се не обрађују посебно, већ се у току наставе указује на њихову примењена значења. Ученици их 

спонтано усвајају у процесу рада, у текућим информацијама на часовима, а уз паралелно присуство речи и њоме означеног 

појма. Потребно је само подстицати ученике да наведене речи (а и друге сличне њима) разумеју и схвате и да их примењују у 

одговарајућим ситуацијама. Ако, на пример, на захтев да се учи и објасне околности које утичу на понашање неког лика, 

наведе те околности, то је знак (тј провера) да је тај појам и одговарајућу реч схватио у пуном значењу. У усменом и писменом  

изражавању узгредно ће се проверавати да ли ученици правилно схватају и употребљавају речи: узрок, услов, ситуација, 
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порука, однос и сл. Током обраде књижевних дела, као и у оквиру говорних и писмених вежби, настојаће се да ученици 

откривају што више особина, осећања и душевних стања појединих ликова, при чему се те речи бележе и тако спонтано богат 

речник функционалним појмовима. 

Функционалне појмове не треба ограничити на поједине разреде. Сви ученици једног разреда неће моћи да усвоје све 

програмом наведене појмове за тај разред, али ће зато спонтано усвојити знатан број појмова који су у програмима старијих 

разреда. Усвајање функционалних појмова је непрекидан процес у току васпитања и образовања, а остварује се и проверава у 

току остваривања садржаја свих програмско-тематских подручја. 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Развијање језичке културе један је од најважнијих задатака наставе матерњег језика. Овај наставни процес, иако је програмски 

конституисан као посебно подручје, с посебним садржајима и облицима рада, мора се преносити како на обраду књижевног 

текста који је најбољи образац изражавања, тако и на граматику с правописом, која нормира правила и дефинише језичке 

законе. Исто тако, у повратном смеру, обрада књижевног текста и рад на граматици и правопису књижевног језика, мора 

укључивати и садржаје за неговање културе усменог и писменог изражавања јер су својим већим делом том циљу и 

подређени. Рад на богаћењу језичке културе треба да се интегрише са свим видовима усмених и писмених облика изражавања. 

У настави језика и културе изражавања ваља непрестано имати у виду заједнички основни циљ: развијање језичког мишљења 

и језичке свести уочавањем језичких законитости, па тек на основу такве свести прелазити на нормирање и дефинисање. 

Отуда језик као средство изражавања треба да буде предмет наставне пажње у свим његовим структурама. 

Неопходно је да ученици уоче разлику између говорног и писаног језика. У говорном језику реченице су обично краће. Чести 

недостаци су незавршене и стилски неуређене реченице и употреба поштапалица. 

Настава ће бити очигледна и ефикаснија ако се користе аудио снимци (нпр. Звучна читанка) и ако се слуша и анализира 

снимљен говор ученика. 

Лексичке и морфолошке вежбе треба да богате ученичко сазнање о речи као облику, чему служе не само коњугација и 

деклинација, него и систем грађења речи (просте, изведене и сложене). Вежбе у грађењу изведених речи и сложеница, по 

угледу на сличне речи у обрађеном тексту, треба да утиче на богаћење ученичког речника. 

У старијим разредима лексичко-семантичке вежбе односе се на сложеније садржаје: право и пренесено значење речи, 

синонимију, хомонимију, антонимију, полисемију, архаизме, дијалектизме, жаргонизме, позајмљенице, фразеологизме. Треба 

упућивати ученике на служење речницима: једнимезичним и двојезичним, лингвистичким и енциклопедијским.  

Семантичке вежбе се повезују с морфолошким и синтаксичким вежбама и оне треба да се развију ученикову свест о 

одређеној моћи значења речи, на основу чега се једино и може развијати способност и вештина изражавања. У млађим 

разредима те вежбе обухватају откривање семантичке вредности акцента, и то искључиво на илустрованим примерима (Сунце 

је село за село, Хајдмо, селе, на село итд.). 

Синтаксичке вежбе су, као и морфолошке и семантичке, битнији садржаји језичке културе у свим разредима. Тежина 

захтева, природно, одређује се према узрасту ученика. Те се вежбе могу изводити и пре него што ученик почне да стиче 

синтаксичке појмове, с тим што се на том нивоу у наставном разговору не употребљавају стручни називи. До упознавања 

првих синтаксичких појмова, вежбе у обликовању реченице треба да формирају свест ученика о месту и положају појединих 

реченичних делова у склопу просте реченице. Кад се стекну први појмови о простој реченици, и вежбе ће бити конкретне и 

богатије. Рад на стилистици реченице конкретно се наставља до краја основног школовања. Он се састоји како у анализи и 

оцени ученичких реченица из усменог излагања, тако и у анализи и процени реченица у њиховим писменим саставима, а 

нарочито и посебно - у анализи реченица из дела лектире и говорног језика. 

Све врсте тих вежбања, чији је циљ развијање језичког мишљења, изводе се на тексту или у току разговора. Знатан део 

говорних вежбања има за циљ изграђивање културе усменог изражавања. У низу својих задатака (правилност, лакоћа, јасност, 

једноставност, природност, прецизност, дикција) те вежбе треба у највећој мери да приближе учеников говор књижевном 

изговору. С обзиром на велико шаренило и веома приметну дијалекатску разноликост говора ученика, а често и наставника, 

говорење напамет научених одломака у стиху и прози (уз помоћ аудитивних наставних средстава) треба да омогући ученику 

не само договарање правилне дикције, него и да убрза процес приближавања књижевном изговору. У свим облицима неговања 

језика културе образац или узор треба да добије одговарајуће место и његов значај се не сме никако потценити. Смишљено 

одабран узор, примерен узрасту и врсти, треба да буде циљ до којег се стиже уз одговарајуће напоре. И облици усменог, као и 

облици писменог изражавања, у свим врстама и типовима треба да се прикажу ученицима у пажљиво одабраним узорцима 

изражавања. Уколико се једна врста усменог или писменог изражавања континуирано понавља из разреда у разреду, онда 

треба у сваком поновљеном случају, у истом или следећем разреду, анализом узорка конкретно показати и обим повећаних 

захтева (у садржајном, композиционо-формалном и језичко-стилском погледу). Да се узорци не би претворили у клишеа која 

спутавају ученичку индивидуалност и самосталност, време између приказивања узорка и израде одговарајућег писменог 

задатка треба испунити радом на анализи сличних састава. Ови састави могу бити у форми одабраних текстова које ученици 

сами проналазе у својим читанкама или лектири, а обавезно и у форми самосталних домаћих писмених или усмених задатака – 

састава којима се остварује процес овладавања одређеним обликом писменог или усменог изражавања. У анализи узорака 

треба обратити пажњу на све елементе конкретне језичке структуре: садржај и композиција састава, распоред детаља и 

изражајност употребљене лексике и стилских поступака. Ниједан школски писмени задатак не би требало да се изведе, а да се 
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претходно, на читавом низу смишљено програмираних часова, није говорило како о предмету који ће бити тема писменог 

састава, тако и о облику у којем ће та тема бити обрађена. 

Богаћењу културе усменог и писменог изражавања посебно ће допринети самостални радученика на прикупљању одабраних 

примера језика и стила. Због тога ученици треба да бележевредне примере: успеле описе, рељефне портрете, правилне 

реченице, како у погледу формалнеструктуре (распоред њених делова), тако и у погледу лексике и семантике. Овај рад треба 

да оствари два задатка везана непосредно за културу изражавања. Прво, време ученик организовано индивидуално ради на 

развијању своје говорне културе и писмености, а друго – у обиму своје читалачке пажње развија онај њен значајан квалитет 

који му омогућава непрестано посматрање језика и стила у штиву које чита. Повремени часови или делови часова, посвећени 

читању одабраних примера треба, уз остало, да подстичу за рад на самообразовању те врсте. 

Подстицање ученика на књижевно стваралаштво, схваћено свакако у ужем и претежно образовно-васпитном погледу, треба 

применити као фронталан рад с целим одељењем, а никако. као обавезу литерарне секције. Рад у литерарној секцији је 

слободно опредељење.  

Ученик основне школе, нарочито у млађим разредима, по својој природи увек је спреман креативност, па то треба и 

подстицати. Усменим и писменим вежбама, кад то потреба допушта, наставник ће ученицима показати како настаје стих, како 

се речи бирају и распоређују даделују ритмично, како се конституише строфа, како се гради портрет, како се описује пејзаж 

или сцена. Уосталом, програмска настава усменог и писменог изражавања конципиран је тако да у себи садржи скоро све 

елементе и уметничког језичког изражавања, па би их требало повремено само обједињавати и осмишљавати. Подстицање 

ученика на књижевно стваралаштво у додатном раду и литерарној секцији има све богатије садржаје и облике и обимније 

посебне циљеве. Тај рад не треба поистовећивати с подстицањем на књижевно стваралаштво у оквиру целог одељења. 

Један од облика рада на развијању и неговању језичке чистоте јесте и развијање свести о поплави позајмљеница у нашем 

језику. Наставник ће, разумљиво, морати да нађе меру у објашњавању да сваки језик нужно прихвата и речи пореклом из 

грчког и латинског језика у стручној терминологији. Треба помоћи ученицима у разликовању позајмљеница које су добиле 

право грађанства; у нашем језику од оних речи које треба енергично гонити из говора. 

Разговори о томе треба да се воде у свакој конкретној прилици, кад се наиђе на позајмљеницу у тексту или кад се она појави у 

говору ученика; исто тако, са ученицима ваља смишљено трагати за позајмљеницама у свакодневном говору и разним 

медијима (штампа, радио, телевизија и др.). Записивање домаћих речи, такође, може да буде посебан начин неговања језичке 

чистоте. 

 

 

НАЗИВ 
ПРЕДМЕТА 
 

СТРАНИ ЈЕЗИК-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

ЦИЉ 
 

Циљ наставе страног језика у основном образовању заснива се на 
потребама ученика које се остварују овладавањем комуникативних 
вештина и развијањем способности и метода учења страног језика. Циљ 
наставе страног језика у основном образовању стога јесте: развијање 
сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, 
моралних и естетских ставова, стицање позитивног односа према другим 
језицима и културама, као и према сопственом језику и културном 
наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у 
комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и 
матерњег језика. Током основног образовања, ученик треба да усвоји 
основна знања из страног језика која ће му омогућити да се у једноставној 
усменој и писаној комуникацији споразумева са људима из других земаља, 
усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 
специфичностима језика који учи, као и да настави, на вишем нивоу 
образовања и самостално, учење истог или другог страног језика. 

РАЗРЕД 
 

Осми  

ГОДИШЊИ ФОНД  
ЧАСОВА 
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ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
Разумевање говора На крају 
осмог разреда, ученик уме да: 
препознаје интонације које 
исказују различита емотивна 
стања и имплицитне намере 
саговорника;разуме, поред 
оних израза које наставник 
употребљава током часа да би 
дао упутства за рад, и 
једноставна објашњења 
непознатих речи помоћу 
познатог и већ активно 
усвојеног вокабулара; разуме 
дијалоге и монолошка 
излагања до једног минута, 

 
 
1) Лични идентитет  
2) Породица и уже друштвено 
окружење (приjатељи, 
комшиjе, наставници итд.)  
3) Географске особености  
4) Становање – форме, навике 
5) Живи свет – природа, 
љубимци, очување животне 
средине 

● Describing the present and the past ● 
Verbs + prepositions in Whquestions ● 
Present continuous ● Expressions: 
contradictions ● Relative clauses with who, 
that, which ● Present simple ● Pronoun 
one/ones ● Expressions: asking for 
clarification ● Past continuous and past 
simple ● used to ● Expressions: expressing 
surprise ● must/mustn’t, have to/don’t have 
to ● Comparative adjectives ● Passive 
(present simple and past simple) ● 
Expressions: making travel arrangements ● 
Verbs + prepositions ● Postcards ● Words 
with some and every ● Pronunciation: stress 
and intonation ● Listen to biographies of 
famous people ● Read holiday postcards ● 
Skim and scan a text 

исказане природним темпом 
од стране наставника, других 
ученика и преко звучног 
материјала, а који углавном 
садрже претходно обрађену 
језичку грађу;разуме  
саговорника у телефонском 
разговору, у оквиру раније 
обрађених говорних чинова; 
разуме песме везане за 
обрађену тематику и рефрене 
актуелних песама 
примерених учениковом 
узрасту и укусу. Усмено 
изражавање и интеракција 
Ученик уме да:савлада 
изговор гласова;правилно  
репродукује основне 
интонацијске схеме; 
спонтаноно користи устаљене 
изразе учтивости и оне који се 
тичу најчешћих ситуација на 
часу;спонтано ступа у 
разговор у оквиру обрађене 

 
 
6) Временско искуство и 
доживљаj времена (прошлост 
– садашњост – будућност)  
7) Школа и школски живот  
8) Млади – живот деце и 
омладине  
9) Здравље и хигиjена  
10) Емоциjе (љубав према 
породици, друговима)  
11) Превозна средства  
12) Временске прилике  
13) Уметност за децу 
(нарочито модерна 
књижевност за децу; 
пригодне традиционалне и 
модерне песме) 
14) Обичаjи и традициjа, 
фолклор, прославе 
(рођендани, празници)  
15) Слободно време – забава, 
разонода, хобиjи  
16) Исхрана и гастрономске 
навике  
17) Путовања  
18) Мода и облачење  
19) Спорт 
20) Вербална и невербална 
комуникациjа, конвенциjе 
понашања и опхођења 

● Life and culture: Welcome to Liverpool! ● 
Talk about a picture ● Write about famous 
people in the past ● Make a conversation at 
a café ● Write a postcard ● Flats and houses 
● Friendship ● Nouns and adjectives 
describing personal qualities ● 
Pronunciation: /ə/ ● Listen to a guessing 
game ● Read a questionnaire about 
friendship ● Understand new words ● Life 
and culture: Poem ● Talk about where you 
live ● Tell the class about yourself and your 
neighbourhood ● Play a guessing game ● 
Write about yourself and friendships in your 
life ● Fears and fantasies ● Dreams ● Link 
words ● Pronunciation: /j/ ● Listen to three 
conversations about coincidences ● Read a 
magazine article about dreams ● Identify the 
topic of a text ● Life and culture : Haunted 
Britain ● Talk and write about coincidences 
in the past ● Describe yourself when you 
were younger and compare with a friend ● 
Describe things that you imagine or worry 
about ● Write a description of a dream ● On 
the road ● Travelling ● Prepositions of 
movement ● Pronunciation : stress in 
sentences ● Listen to a song ● Read an 
account of a journey around the world ● 
Scan a text for information ● Life and culture 
: Journey into salavery 
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тематике и говорних чинова; 
постављања питања 
предвиђена Програмом, а 
која се односе на садржај 
обрађеног дијалога или 
наративног текста, на 
свакодневне ситуације, на 
догађаје у прошлости, на 
намере саговорника или на 
предмет његовог 
интересовања;ступи у 
једноставан разговор 
релефоном;монолошки без 
претходне припреме, у 
неколико реченица, искаже 
мишљење о низу питања; у 
неколико реченица исприча 
лични доживљај у прошлости, 
уз давање појединости о 
ситуацији, месту и главним 
актерима; у неколико 
реченица исприча садржај 
дијалога или наративног 
текста;даје  императивне 
исказе у комуникацији; 

 
 
 

● Write and act a conversation at a travel 
agent’s ● Describe where things are/were 
made or produced ● Write a journal about a 
journey ● Present perfect + just, yet, already 
● been and gone ● Present perfect and past 
simple ● its : possessive adjective ● so ... 
that ... ; such a/an ... that ... ● Expressions: 
offers and suggestions ● Topics in the news 
● Yellowstone Park ● Pronunciation: /s/ + 
consonant ● Write an email to a friend or 
relative with your news ● Discuss what you 
have and haven’t done ● Write a radio 
report ● Write about recent events for a 
school newsletter ● Present perfect with for 
and since ● Present perfect with superlative 
adjective + ever ● Superlative adjectives ● 
give + direct and indirect object ● 
Expressions: time expressions ● Personal 
possessions ● Living abroad ● still, any more 
● Pronunciation: / / /ɔ / ● Give details about 
your background ● Talk about your favourite 
possessions ● Describe important things and 
events ● Write an account of personal 
experiences ● Listen to an interview with a 
surfing champion ● Read an interview with a 
boy who has lived all over the world 

Имперетива тематски 
прилагођене песме, 
рецитације и скечеве. 
Разумевање писаног текста 
Ученик уме да: савлада 
технике читања; савлада 
правила читања, као и 
најзначајније неправилности; 
разуме обавештења и 
упозорења на јавним 
местима;разуме  елементе 
нечије биографије, односно 
curriculum vitae; глобално и 
селективно, разноврсне 
садржаје неформалног 
писма;разуме глобално и 
селективно, садржај 
непознатог текста који се 
састоји од углавном познате 
језичке грађе;разуме  логичке 
односе између реченица и 
дужих целина; разуме 
глобално садржај непознатог 

 
 
 

● Skim a text for the general idea ● Life and 
culture : New Zealand ● Listen to news 
headlines on the radio ● Read a magazine 
article about a volcano ● Understand the 
main idea of a text ● Life and culture: Non-
stop news ● Special occasions ● Invitations 
and replies ● Verbs with look ● 
Pronunciation: final /s/ and /z/ ● Describe 
special occasions ● Talk about superstitions 
● Write about and discuss plans for a 
celebration ● Write and reply to an 
invitation ● Verbs and nouns that go 
together ● ‘Sales talk’ ● because, so ● 
Pronunciation: /ai/ /ei/ ● Listen to a 
discussion on the radio ● Read an article 
about a ‘con man’ ● Predict the topic of a 
text ● Life and culture: The code talkers ● 
Talk about events in the future and when 
they might happen ● Talk about what’s right 
and wrong ● Write an imaginary ‘sales talk’ 
Unit 11 Challenges ● Past perfect ● must, 
can’t, might, could for speculation ● 
Expressions: Neither do I. So am I. ● 
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текста који садржи и известан 
број непознатих речи. 

Adjectives describing feelings ● In the 
mountains ● Adverbs ● Pronunciation: stress 
in sentences, weak forms 

Писмено изражавање Ученик 
уме да:савлада основна 
правила ортографије и 
карактеристичне изузетке; 
пише свој curriculum vitae 
(формуларског типа); пише 
кратке саставе, посебно оне у 
којима се приповедају 
догађаји у прошлости, уз 
давање појединости о 
ситуацији, месту и главним 
актерима;пише краће целине 
на основу датих елемената, 
визуелног или звучног 
подстицаја и искаже своје 
мишљење о теми; пише 
електронске поруке и краћа 
неформална писма 
разноврсног 
садржаја;преприча и 
преформулише садржај 
обрађеног дијалога или 
текста уз издвајање битних 
елемената и поштовање 
логичких односа између 
делова текста 

 
 
● Pronunciation: /ŋ/ /n/ ● 
Listen to phone calls making 
requests ● Read a commentary 
for a TV wildlife programme ● 
Use pronouns and possessive 
adjectives ● Life and culture: 
Romeo and Juliet ● Describe 
people’s likes and dislikes ● 
Interview a friend for a TV show 
● Write and act a telephone 
conversation asking someone 
to do something ● Write a 
description of teenagers in your 
country ● Listen to a story 
about a terrible night ● Read a 
story about an extraordinary 
experience ● Guess meaning 
from context ● Life and culture: 
Gandhi ● Listen to a song ● 
Read three jumbled stories ● 
Follow the sequence of a story 
● Life and culture: Keeping in 
touch ● Listen to a song ● Read 
invitations and replies ● Scan a 
text for information ● Life and 
culture: The number13 

● Describe a situation in the past and how 
you felt ● Imagine what different situations 
are like ● Write a short story Unit 12 Happy 
endings ● Reported speech ● say and tell ● 
whose ● Expressions: everyday expressions 
● Words connected with money ● Sending 
messages ● Phrasal verbs ● Pronunciation: 
vowel sounds ● Report what people say ● 
Make a conversation at a party ● Write and 
reply to a message ● Food ● The fast food 
industry ● Adjectives ending in -ed/ -ing ● 
Pronunciation: silent vowels ● Listen to a TV 
quiz programme ● Read a review of a book ● 
Recognise facts and opinions ● Life and 
culture: Make Poverty History ● Talk about 
things you’d like to change ● Prepare and 
ask questions for a quiz ● Write a review for 
a school magazine ● Verb/preposition + -ing 
form ● -ing form and to + verb ● 
want/ask/tell someone to do something ● 
Expressions: requests a 

 

Планирање наставе и учења – у циљу оставривања исхода и садржајима сваки наставник ће 

планирати рад водећи рачуна о одељењима у којима предаје. Годишњим планом рада, као и операвитивним 

плановима биће конкретизовани исходи по областима, односно комуникативним функцијама. Исходи ће бити 

класификовани на оне које би сви ученици требало да достигну, преко оних које остварује већина па до оних 

које достиже мањи број ученика са високим степеном постигнућа. 

Остваривање наставе и учења – Kомуникативна настава језик сматра средством комуникације. 

Стога је и програм усмерен ка исходима који указују на то шта је ученик у комуникацији у стању да разуме и 

продукује. Табеларни приказ наставника постепено води од комуникативне функције као области, преко 

активности које у настави оспособљавају ученика да комуницира и користи језик у свакодневном животу, у 

приватном, јавном или образовном домену. Примена овог приступа у настави страних језика заснива се на 

настојањима да се доследно спроводе и примењују следећи ставови: – циљни језик употребљава се у 

учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса за ученике, у пријатној и опуштеној атмосфери; – 

говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика; – наставник мора бити сигуран да је схваћено 
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значење поруке укључујући њене културолошке, васпитне и социјализирајуће елементе; – битно је значење 

језичке поруке; – знања ученика мере се јасно одређеним релативним критеријумима тачности; – са циљем да 

унапреди квалитет и обим језичког материјала, настава се заснива и на социјалној интеракцији; рад у учионици 

и ван ње спроводи се путем групног или индивидуалног решавања проблема, потрагом за информацијама из 

различитих извора (интернет, дечији часописи, проспекти и аудио материјал) као и решавањем мање или више 

сложених задатака у реалним и виртуелним условима са јасно одређеним контекстом, поступком и циљем; – 

наставник упућује ученике у законитости усменог и писаног кода и њиховог међусобног односа; – сви 

граматички садржаји уводе се индуктивном методом кроз разноврсне контекстуализоване примере у складу са 

нивоом, а без детаљних граматичких објашњења, осим, уколико ученици на њима не инсистирају, а њихово 

познавање се вреднује и оцењује на основу употребе у одговарајућем комуникативном контексту. 

Kомуникативно-интерактивни приступ у настави страних језика укључује и неколико категорија: – ученици се 

посматрају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину; – уџбеници представљају извор 

активности и морају бити праћени употребом додатних аутентичних материјала; – рад на пројекту као задатку 

који остварује корелацију са другим предметима и подстиче ученике на студиозни и истраживачки рад; – за 

увођење новог лексичког материјала користе се познате граматичке структуре и обрнуто. 

Технике/активности 

 У реализацији часова смењују се технике и активности / једна неће трајати дуже од 15 минута/, а редовно се 

организује рад у паровима и мњим и већим групама. Ученици током часова: слушају, пишу, повезују, цртају, 

боје, праве паное, презентације... На часовима ће се често реализовати вежбе слушања (према упутствима 

наставника или са аудио-записа повезати појмове, додати делове слике, допунити информације, селектовати 

тачне и нетачне исказе, утврдити хронологију и сл.), као и игре примерене узрасту. Посебно се реализују 

активности везане за писмено и усмено изражавање: Разумевање писаног језика: – уочавање дистинктивних 

обележја која указују на граматичке специфичности (род, број, глаголско време, лице...); – препознавање везе 

између група слова и гласова; – одговарање на једноставна питања у вези са текстом, тачно/нетачно, 

вишеструки избор; 673 – извршавање прочитаних упутстава и наредби. Писмено изражавање: – повезивање 

гласова и групе слова; – замењивање речи цртежом или сликом; – проналажење недостајуће речи 

(употпуњавање низа, проналажење „уљеза”, осмосмерке, укрштене речи, и слично); – повезивање краћег 

текста и реченица са сликама/илустрацијама; – попуњавање формулара (пријава за курс, налепнице нпр. за 

пртљаг); – писање честитки и разгледница; – писање краћих текстова. Увођење дечије књижевности и 

транспоновање у друге медије: игру, песму, драмски израз, ликовни израз. Предвиђена је израда два писмена 

задатка у току школске године. 

Граматички садржаји  

Настава граматике, с наставом и усвајањем лексике и других аспеката страног језика, представља један од 

предуслова овладавања страним језиком. Усвајање граматике подразумева формирање граматичких појмова 

и граматичке структуре говора код ученика, изучавање граматичких појава, формирање навика и умења у 

области граматичке анализе и примене граматичких знања, као прилог изграђивању и унапређивању културе 

говора. Граматичке појаве треба посматрати са функционалног аспекта (функционални приступ). У процесу 

наставе страног језика у што већој мери биће укључиване оне граматичке категорије које су типичне и 

неопходне за свакодневни говор и комуникацију, и то кроз разноврсне моделе, применом основних правила 
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и њиховим комбиновањем. Граматичке категорије су разврстане од простијег ка сложенијем и од рецептивног 

ка продуктивном. Цикличним понављањем претходно усвојених елемената надограђују се сложеније 

граматичке структуре. Праћење и вредновање наставе и учења Процес праћења остварености исхода почиње 

проценом нивоа знања ученика на почетку школске године. Даље се процес праћења и вредновања 

ученичких постигнућа и напредовања реализује формативним и сумативним вредновањем. Док се код 

формативног оцењивања током године прате постигнућа ученика различитим инструментима (дијагностички 

тестови, самоевалуација, језички портфолио, пројектни задаци и др.), сумативним оцењивањем (писмени 

задаци, завршни тестови, тестови језичког нивоа) прецизније се процењује оствареност исхода или стандарда 

на крају одређеног временског периода (крај полугодишта, године, циклуса образовања). Елементи који се 

вреднују су разноврсни и доприносе допринесу свеопштој слици о напредовању ученика, јачању њихових 

комуникативних компетенција, развоју вештина и способности неопходних за даљи рад и образовање. То се 

постиже оцењивањем различитих елемената као што су језичке вештине (читање, слушање, говор и писање), 

усвојеност лексичких садржаја и језичких структура, примена правописа, ангажованост и залагање у раду на 

часу и ван њега, примена социолингвистичких норми. 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

МАТЕМАТИКА 

ЦИЉ 
 

Циљ учења Математике је да ученик, овладавајући математичким 

концептима, знањима и вештинама, развије основе апстрактног и 

критичког мишљења, позитивне ставове према математици, 

способност комуникације математичким језиком и писмом и 

примени стечена знања и вештине у даљем школовању и решавању 

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

развој математичких појмова. 

РАЗРЕД 
 

Осми 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

136 часова 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању да: 

 примени Талесову 

теорему у геометријским 

задацима и реалном 

контексту; 

 примени сличност 

троуглова у 

геометријским задацима 

и реалном контексту; 

 анализира односе тачака, 

правих и равни у 

простору и запише те 

ПИРАМИДА 

Пирамида; појам, врсте, елементи.  

Мрежа пирамиде. Површина 

пирамиде.  

Запремина пирамиде. 

ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА 

Линеарна функција (y = kx + n). 

График линеарне функције; нула и 

знак функције, монотоност. 

Имплицитни облик задавања линеарне 

функције. Цртање и читање графика 

линеарних функција 

СИСТЕМИ 

ЛИНЕАРНИХ 
Појам линеарне једначине с две 

непознате. Појам система од две 
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односе математичким 

писмом; 

 представља цртежом 

односе геометријских 

објеката у равни и 

простору и користи их 

приликом решавања 

задатака; 

 уочи правоугли троугао 

у простору и примени 

Питагорину теорему у 

геометријским задацима 

и реалном контексту; 

 реши линеарну 

једначину, неједначину 

и систем линеарних 

једначина са две 

непознате;  

 реши реалне проблеме 

користећи линеарну 

једначину, неједначину 

или систем линеарних 

једначина са две 

непознате; 

 израчуна површину и 

запремину праве призме 

и четворостране 

пирамиде (основа 

правоугаоник), правилне 

тростране и шестостране 

пирамиде; 

 израчуна површину и 

запремину ваљка, купе и 

лопте; 

 примени обрасце за 

површину и запремину 

тела у реалним 

ситуацијама; 

 нацрта и анализира 

график линеарне 

функције; 

 учествује у избору 

истраживачког пројекта 

и начина рада. 

 

ЈЕДНАЧИНА С ДВЕ 

НЕПОЗНАТЕ 

линеарне једначине с две непознате.  

Решавање система методом замене и 

методом супротних коефицијената; 

графичка интерпретација система.  

Примена у реалним ситуацијама. 

 

ВАЉАК, КУПА И 

ЛОПТА 

Ваљак и његови елементи. Мрежа 

ваљка. Површина и запремина правог 

ваљка. 

Купа и њени елементи. Мрежа купе. 

Површина и запремина праве купе. 

Појам лопте и сфере. Пресеци лопте 

(сфере) и равни. Површина и 

запремина лопте. 

 

Кључни појмови садржаја: сличност, линеарна функција, систем линеарних једначина, призма, 

пирамида, ваљак, купа и лопта. 
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УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА  

При избору садржаја и писању исхода за предмет математика узета је у обзир чињеница да 

се учењем математике ученици оспособљавају за: решавање разноврсних практичних и 

теоријских проблема, комуникацију математичким језиком, математичко резоновање и доношење 

закључака и одлука. Такође, у обзир је узета и чињеница да сам процес учења математике има 

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

неопходности стицања континуираних знања. 

Наставници у својој свакодневној наставној пракси, треба да се ослањају на исходе, јер они 

указују шта је оно за шта ученици треба да буду оспособљени током учења предмета у једној 

школској години. Исходи представљају очекиване и дефинисане резултате учења и наставе. 

Остваривањем исхода, ученици усвајају основне математичке концепте, овладавају основним 

математичким процесима и вештинама, оспособљавају се за примену математичких знања и 

вештина и комуникацију математичким језиком. Кроз исходе се омогућава остваривање и 

међупредметних компетенција као што су комуникација, рад са подацима и информацијама, 

дигитална компетенција, решавање проблема, сарадња и компетенција за целоживотно учење. 

 

Предлог за реализацију програма 

Ради лакшег планирања наставе даје се оријентациони предлог броја часова по темама 

(укупан број часова за тему, број часова за обраду новог градива + број часова за утврђивање и 

систематизацију градива). Приликом израде оперативних планова наставник распоређује укупан 

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

увежбавање, понављање, проверавање и систематизација знања), водећи рачуна о циљу предмета 

и исходима.  

1. Сличност (16; 6 + 10)  

2. Тачка, права и раван (12; 6 + 6) 

3. Линеарне једначине и неједначине с једном непознатом (18; 6 + 12) 

4. Призма (14; 6 + 8) 

5. Пирамида (16; 6 + 10) 

6. Линеарна функција (12; 5 + 7) 

7. Системи линеарних једначина с две непознате (15; 6 + 9) 

8. Ваљак, купа и лопта (16; 6 + 10) 

Пројектни задатак (5) 

Предложени редослед реализације тема није обавезан, већ само представља један од 

могућих модела. 

Напомена: За обнављање градива, иницијални тест и анализу резултата иницијалног 

теста, планирана су 4 часа, а за реализацију 4 писмена задатака (у трајању од по једног часа), 

са исправкама, планирано је 8 часова. 

 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним 

исходима, односно да планира како да ученици остваре исходе, и да изабере одговарајуће методе, 

активности и технике за рад са ученицима. Дефинисани исходи показују наставнику и која су то 

специфична знања и вештине која су ученику потребна за даље учење и свакодневни живот. 

Приликом планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на основу 

њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи у програму 
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разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је за одређене исходе потребно више 

времена, активности и рада на различитим садржајима. Исходе треба посматрати као циљеве којима 

се тежи током једне школске године. Наставу у том смислу треба усмерити на развијање 

компетенција, и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода.  

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

настојати, где год је то могуће, да ученици самостално откривају математичке правилности и 

изводе закључке. Основна улога наставника је да буде организатор наставног процеса, да подстиче 

и усмерава активност ученика. Ученике треба упућивати да користе уџбеник и друге изворе знања, 

како би усвојена знања била трајнија и шира, а ученици оспособљени за примену у решавању 

разноврсних задатака.  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој 

рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини 

интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облика рада зависи од наставних садржаја које 

треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и 

индивидуалних карактеристика ученика.  

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Сличност – Користећи географске карте разних размера (стоне, зидне ...) поновити размеру 

дужи и израчунавања растојaња на основу дате размере и измереног растојања на карти. Извршити 

уопштавање појма размере и на конкретним примерима показати како се израчунава четврта 

пропорционала (ако су три дужи дате нумерички). Поставити питање како проблем решити 

конструктивно (ако нису дати нумерички подаци), тј. ако се знају три дужи, како одредити четврту 

геометријску пропорционалу. На примерима објаснити и појам самерљивих дужи (основица и 

средња линија троугла, растојање од тежишта до темена и тежишна дуж ...) и несамерљивих дужи 

(страница и дијагонала квадрата). 

Талесова теорема се на овом нивоу не може коректно доказати, али се ученици могу избором 

погодног упрошћеног модела и поступним, правилним закључивањем навести да исправно 

формулишу исказ Талесове теореме. Обрат Талесове теореме се може (али и не мора) доказати. 

Увежбавања везана за примену Талесове (и обратне) теореме организовати поступно тако да се и 

нумерички и конструктивно размотре могући случајеви примене. Посебну пажњу посветити 

конструктивној подели дужи на једнаке делове.  

Сличност фигура показати на разним примерима из свакодневног живота. Дефиницију 

сличности троуглова и појам коефицијента сличности увести природно, разматрањем разних 

ситуација (када је реч о сличним троугловима и онима који то нису). За извођење тврђења о 

пропорционалности страница сличних троуглова (и обратне теореме), као и за формулацију ставова 

сличности искористити Талесову теорему. Увежбавања везана за сличност троуглова реализовати 

на примерима одређивања страница и углова сличних троуглова. 

Примену сличности троуглова реализовати на примерима из историје математике (легенда о 

томе како је Талес измерио висину Кеопсове пирамиде), практичним примерима примене (мерење 

широке реке без преласка на другу обалу, мерење висине брда ...) и примени сличности на 

правоугли троугао (доказ Питагорине теореме, релација између висине правоуглог троугла и 

одсечака на хипотенузи ...). 

Тачка, права и раван – Обраду међусобних односа тачака, правих и равни у простору 

засновати на посматрању и анализи објеката у окружењу, користећи математичку терминологију и 

одговарајуће ознаке. Посебну пажњу треба посветити односима паралелно и нормално (између две 

праве, између праве и равни, однoсно између две равни). Однос између праве и равни повезати са 

одговарајућим односом између праве и њене ортогоналне пројекције на раван. Угао између праве и 

равни (када оне нису нормалне или паралелне) увести као угао између праве и њене ортогоналне 
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пројекције на ту раван. Обновити Питагорину теорему и илустровати њену примену примерима и 

задацима у вези са ортогоналним пројектовањем дужи на раван. Полиедар увести као део простора 

ограничен многоугловима. Користећи основне примере полиедара (посебно оне који одговарају 

познатим реалним објектима) анализирати облик и број страна полиедара. Обновити својства коцке 

и квадра и кроз разноврсне примере и задатке повезати их са осталим садржајима ове наставне 

теме. 

Предвиђене садржаје треба да прате задаци којима се подстиче оријентација у простору, 

просторна визуелизација, мисаоно сагледавање простораи сл. Будући да развоју ових способности 

значајно доприноси вештина представљања просторних односа сликама у равни, неопходно је код 

ученика подстицати вештину цртања (слободном руком и геометријским прибором) просторних 

фигура. Веома је важно да ученици коректно употребљавају пуне и испрекидане линије за 

приказивање видљивих и невидљивих ивица просторне фигуре у односу на изабрани правац 

посматрања, као и да уочавају елементе (пре свега праве углове) просторне фигуре који нису 

веродостојно приказани на равној слици.  

Линеарне једначине и неједначине с једном непознатом – Ученици су се, у претходним 

разредима, упознали са решавањем једноставних линеарних једначина и неједначина. На самом 

почетку, једначине и неједначине су решавали користећи везе међу операцијама (уочавањем 

непознатог сабирка, чиниоца, умањеника, умањиоца, дељеника или делиоца), а касније користећи 

методу теразија. Ова претходна знања представљају темељ за коришћење еквивалентних 

трансформација при решавању једначина и неједначина. 

На конкретним примерима показати да линеарна једначина ax = b: 

– у случају да је a0 и bR има јединствено решење, 

– у случају да је a = 0 и b0 нема решења (скуп решења једначине је празан) и  

– у случају да је a = 0 и b = 0има бесконачно много решења (сваки реалан број је решење). 

У осмом разреду није предвиђено да се решавају једначине са параметрима. 

Ученици треба да овладају техникама помоћу којих се неке једначине могу еквивалентним 

трансформацијама свести на једначину облика ax = b  

Укључивати и примере једначина које се своде на линеарне, а помоћу којих се обнављају и користе 

стечена знања о:  

– апсолутној вредности (само случај ax + b = c),  

– формулaма за квадрат бинома и разлику квадрата (случајеви када се квадратни чланови 

анулирају),  

– условима под којима су производ, односно количник једнаки нули.  

На сличан начин приступати и решавању линеарне неједначине уз истицање разлика (у 

случају множења негативним бројем мења се смисао неједнакости). Решења неједначина 

приказивати на бројевној правој и у одговарајућем скуповном запису. 

Решавајући текстуалне проблеме, укључујући оне из сродних предмета, као и из реалног 

контекста, ученици увиђају потребу за састављањем одговарајућих једначина и неједначина, при 

чему утврђују научене формалне поступке, сагледавају потребу за њиховом применом и умеју да 

образложе добијено решење.  

Призма и пирамида – Да би ученици што лакше упознали геометријска тела – призму и 

пирамиду, њихове елементе, уочавали дијагоналне пресеке и научили да израчунавају површинe и 

запреминe ових тела, треба користити њихове моделе, мреже, скице и слике. Препоручљиво је да и 

сами ученици цртају мреже и израђују моделе проучаваних тела. 
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Предвиђено је израчунавање површине и запремине следећих тела: праве тростране и 

четворостране призме, правилне шестостране призме, четворостране пирамиде (основа 

правоугаоник), правилне тростране и шестостране пирамиде. Приликом решавања задатака 

инсистирати на што прецизнијем цртању скице геометријског тела, водећи рачуна о цртању 

видљивих ивица пуном линијом и невидљивих испрекиданом линијом. Извођење формуле за 

запремину призме везивати за прихваћену формулу за запремину квадра. Рачунати површине и 

запремине помоћу основних елемената и зависних елемената (бочне висине, полупречника 

описаног или уписаног круга, дијагонала ...). Приликом израде задатака треба полазити од општих 

формула (за призму: P =2B + M и V = BH, за пирамиду: P = B + M и V = BH) и анализирањем 

конкретног случаја решавати задатак. Посебно размотрити примере једнакоивичних тела. 

На часовима систематизације применити знања о површини и запремини призме и пирамиде 

и у ситуацијама из свакодневног живота. 

Линеарна функција – Најпре поновити појам функције директне пропорционалности и 

њеног приказивања у координатном систему који је обрађиван у седмом разреду. Увести затим 

појам линеарне функције једне реалне променљиве (y = kx + n), не помињући општи појам 

функције. Показати да је график те функције права, уз посебно разматрање случајева k = 0, k 0, k 

0, као и n = 0, n 0, n 0. Увести појмове: нула функције, знак функције, растућа и опадајућа 

функција и објаснити како се они илуструју на графику и како зависе од вредности коефицијената k 

и n. Ученици треба у потпуности да овладају поступком цртања графика линеарне функције и 

његовог анализирања, тј. „читања“ својстава те функције када јој је график задат. Обрадити 

својства линеарне функције када је она задата имплицитном релацијомax + by = c. 

Системи линеарних једначина с две непознате – Ученици треба да се упознају са 

линеарном једначином с две непознате облика ax + by = c, да разумеју да је график ове једначине 

(када је бар један од бројева а или b различит од нуле) права и да умеју да нацртају тај график. 

Уводи се и појам система две линеарне једначине с две непознате, као и појам решења 

система као уређеног пара бројева. Системе линеарних једначина решавати методама замене и 

супротних коефицијената. Пажњу треба посветити и графичкој интерпретацији система две 

линеарне једначине с две непознате. 

Решавајући разне проблеме из геометрије, физике, хемије и свакодневног живота, ученици 

увиђају потребу за састављањем одговарајућих система линеарних једначина, при чему утврђују 

научене формалне поступке, сагледавају потребу за њиховом применом и умеју да образложе 

добијено решење. 

Ваљак, купа и лопта – Важно је истаћи да су ваљак, купа и лопта ротациона тела. Као и код 

призме и пирамиде, ради бољег уочавања елемената и осних пресека ваљка и купе, као и пресека 

лопте (сфере) и равни, користити моделе тела. Оспособити ученике за цртање мреже ваљка и купе, 

израду њихових модела као и што прецизнијих скица приликом решавања задатака.  

При обради ове теме, ваљак и купу повезати са призмом и пирамидом и указивати на 

аналогије између призме и ваљка, односно пирамиде и купе. Ту аналогију користити за 

образложење формула за површину и запремину ваљка и купе. Приликом извођења формуле за 

површину купе, повезати површину омотача са површином кружног исечка, а обим базе са 

дужином кружног лука. 

Пре дефинисања сфере, односно лопте потребно је подсетити се дефиниција кружнице и 

круга. Формуле за површину и запремину лопте се наводе без доказивања. На часовима 

систематизације применити знања о површини и запремини ваљка, купе и лопте у ситуацијама из 

свакодневног живота. 
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Пројектни задатак – Програмом је планиран и један пројектни задатак, по избору 

наставника и ученика. Примери могућих пројектних задатака:  

1. Конструкција теста из математике за завршни испит  

Ученици се поделе у групе нехомогених математичких знања, тако да свака група има 

најмање три ученика. Свака група има задатак да састави низ од 20 задатака, уз следеће услове: 

– да 9 задатака буду задаци основног нивоа, 7 средњег нивоа и 4 напредног нивоа;  

– да по 5 задатака буде из области Бројеви и операције са њима и Алгебра и функције, 6 из 

области Геометрија и по 2 задатка из области Мерење и Обрада података.  

Област и ниво за сваки од задатака у тесту одређује наставник у договору са ученицима. 

Улога наставника је да координира рад група, по потреби помаже ученицима, проверава да ли су 

тестови конструисани по договореној методологији, организује израду теста тако да сваки ученик 

решава тест у чијој конструкцији није учествовао (ученици једне групе решавају појединачно тест 

друге групе), организује прегледање тестова и презентацију резултата. Ученици врше избор 

задатака, решавају задатке, израђују кључ теста и припремају тест и кључ у неком програму за 

обраду текста, решавају тест друге групе, прегледају урађене тестове које је њихова група 

конструисала, обрађују добијене резултате и презентују их.  

Овај задатак може бити веома користан за ученике који се припремају за завршни испит, а 

мотивација за реализацију ће бити на повишеном нивоу. 

2. Коришћење динамичког софтвера 

У циљу боље припреме за завршни испит, ученици могу током целе године припремати 

аплете коришћењем неког од бесплатних динамичких софтвера. Подељени у групе могу сами 

бирати области којима ће се бавити. Након договореног временског периода групе представљају 

свој рад осталима и на тај начин обнављају или утврђују градиво, а подстиче се и вршњачко учење. 

На овај начин ученици осмог разреда остављају својој школи вредан радни материјал који ће бити 

од користи осталим генерацијама, а који ће се временом усавршавати и на тај начин формирати 

база аплета за наставу. Неке од могућих тема су: график линеарне функције; решавање неједначина 

са апсолутним вредностима; конструкције углова, троуглова и четвороуглова; израчунавање 

површина геометријских објеката; централна и осна симетрија, транслација и ротација; решавање 

једначина (проблеми кретања); сабирање и одузимање вектора. 

 

* 

Скоро све наставне теме у осмом разреду основне школе омогућaвају да се 

приликомувежбавања, обнављања, систематизације и проверавања садржаја значајна пажња 

посвети примени усвојених знања на практичне проблеме из свакодневног живота. Примена 

стечених знања на конкретне задатке из праксе има за циљ да ученике оспособи за решавање 

разних, а конкретних проблемских ситуација и увери у значај математике за општи развој и 

технолошки напредак цивилизације, данас и кроз историју. 

Динамички геометријски софтвери могу бити веома корисни за успешно остваривање 

исхода који се односе на геометрију простора, линеарну функцију, једначине и системе једначина. 

Софтверски алати су посебно препоручљиви за илустрацију својстава ортогоналне пројекције, 

приказивање исте просторне фигуре у различитим положајима, односно посматрање исте фигуре из 

различитих праваца, цртање и анализу графика линеарне функције, графичко решавање система 

итд. 
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III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Саставни део процеса развоја математичких знања у свим фазама наставе је и праћење и 

процењивање степена остварености исхода, које треба да обезбеди што поузданије сагледавање 

развоја и напредовања ученика. Тај процес започети иницијалном проценом нивоа на коме се 

ученик налази. Прикупљање информација из различитих извора (свакодневна посматрања, 

активност на часу, учествовање у разговору и дискусији, самосталан рад, рад у групи, тестови) 

помаже наставнику да сагледа постигнућа (развој и напредовање) ученика и степен остварености 

исхода. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, 

а важно је ученике оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у учењу. 

 
НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 

 

БИОЛОГИЈА 

ЦИЉ 

 

Циљ учења Биологије је да ученик, изучавањем биолошких процеса и 

живих бића у интеракцији са животном средином, разуме значај 

биолошке разноврсности и потребу за одрживим развојем и развије 

одговоран однос према себи и природи. 

РАЗРЕД 

 

ОСМИ 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 

 

68 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

- повеже грађу ћелијских 

органела са њиховом улогом у 

метаболизму 

ћелије; 

– повеже однос површине и 

запремине ћелије и тела са 

начином обављања основних 

животних функција; 

– идентификује регулаторне 

механизме у 

Одржавању хомеостазе; 

– илуструје примерима везу 

Између физиолошких 

одговора живих бића и 

промена у спољашњој 

средини. 

 

 

ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА 

ЖИВОТА 

(14О+7У+3В+2С) 

Улога и значај 

појединих ћелијских 

органела у метаболизму ћелије: 

једро, ендоплазмични 

ретикулум, рибозоми, 

хлоропласти, центриоле, лизозоми. 

Матичне ћелије − ћелије програмиране 

за различите функције. 

Принцип економичности грађе и 

функције живих бића. 

Улога и значај ензима. 

Ендокрини систем и хуморална 

регулација. 

Регулаторна улога хормона биљака и 

животиња. 

Надражљивост, 

проводљивост, 

контрактилност. 

Чулно-нервни систем животиња. 

– oдговорно се односи према 

свом здрављу; 

– изрази критички став према 

Медијским садржајима који 

се баве здравим стиловима 

живота; 

– повеже промене настале у 

пубертету са деловањем 

 

 

ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 

( 4О+3У+2В ) 

Резултати стандардних 

Лабораторијских анализа крви и урина. 

Биолошки смисао адолесценције (родни 

и полни идентитет у контексту 

хормонске активности и 

Индивидуалне генетичке 

варијабилности). 

Заштита од полно преносивих болести, 
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хормона; 

– идентификује поремећаје у 

раду органа и система органа 

изазваних нездравим начином 

живота. 

контрацепција. 

Одговорност за сопствено здравље 

– доведе у везу промене 

животних услова са 

Еволуцијом живота на 

планети; 

– истражи давно нестале 

екосистеме. 

 

ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОГ 

СВЕТА 

( 3О+3У+1В ) 

 

„Календар живота“, еволуција 

различитих група организама кроз 

геолошка доба и велика изумирања. 

Значај алги (цијанобактерија) и биљака 

за продукцију О2 и озонског омотача, 

као заштита од УВ зрака, и услов за 

развој осталих живих бића. 

Строматолити. 

Излазак из воде на копно. 

- повеже промене које се 

догађају организму током 

животног циклуса са 

активностима гена; 

- повеже промене наследног 

материјала са настанком 

нових врста путем природне 

селекције. 

 

 

НАСЛЕЂИВАЊЕ И 

ЕВОЛУЦИЈА 

( 4О+1У+1В+1С ) 

Улуткавање и пресвлачење инсеката. 

Пубертет и адолесцеција човека. 

Цветање, плодоношење и 

сазревање плодова 

биљака. 

Теорија еволуције. 

Постанак нових врста кроз еволуционе 

процесе. 

Еволуција човека. 

-установи узрочнопоследичну 

везу између губитaка врста у 

екосистему и негативних 

последица у преносу 

супстанце и енергије у 

мрежама исхране; 

- критички процени 

последице људских 

делатности  у односу на 

расположиве ресурсе на 

Земљи; 

- повеже утицај еколошких 

чинилаца са распоредом 

карактеристичних врста које 

насељавају простор Србије; 

- истражи присуство 

инвазивних врста у својој 

околини и вероватне путеве 

насељавања; 

- истражи разлоге губитка 

биодиверзитета на локалном 

подручју. 

 

 

ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 

( 9О+6У+3В+1С ) 

Еволуција и развој екосистема. Концепт 

климакса. 

Циклуси кружења основних супстанци у 

природи (H2O, C, N) и њихова 

повезаност. 

Азотофиксација, микориза, симбиоза, 

симбионтски 

организми(лишајеви). 

Ограниченост ресурса (капацитет 

средине) и 

одрживи развој. Нестанак врста и 

фактори угрожавања 

(H.I.P.P.O. концепт). 

Типични екосистеми Србије. 

Ретке и угрожене врсте Србије. 

Интродукције и реинтродукције и 

инвазивне врсте. 

Последице глобалних промена. 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНО ПОВЕЗИВАЊЕ: 

-српски језик и књижевност – израда домаћих задатака есејског типа, рад са текстом и обрада 

текста приликом израде презентација, читање и разумевање текста, издвајање кључних речи и 

најважнијих појмова; 
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-математика – рад са табелама, решавање Венових дијаграма, однос површине и запремине у 

биолошким системима 

- хемија –биолошки важна органска једињења 

- физика -физичке појаве у телу организама, притисак, брзина; 

-информатика и рачунарство – примена ИКТ технологија у изради домаћих задатака, прикупљању 

података и информација, фотографија и видео клипова; 

-ликовна култура – израда паноа, плаката, цртежа, модела; 

-географија – употреба географских карти за одређивање распрострањености одређених група 

животиња, биоми, пољопривреда. 

-грађанско васпитање – обрда тема које сеодносе на пол, род исексуалности. 

- физичко васпитање (здрави стилови живота) 

- ликовна култура (цртежи и мапе ума, креативна рециклажа) 

 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА 

Процес праћења и вредновања ученика треба започети иницијалном проценом нивоа постигнућа 

ученика. 

Инструменти за проверавање остварености прописаних исхода ( разговор, посматрање, 15 мин. 

провера знања, тематске провере знања , тест – годишња провера знања). 

Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању 

исхода предмета , као и напредак и других ученика ( различите анкете, скале процене,табеле и сл.). 

Примена инструмената прикупљања података и њихово поређење са прописаним исходима. 

ПРОЦЕНА ОСТВАРЕНОСТИ СТАНДАРДА 

У току школске године биће реализоване две процене остварености стандарда: на крају првог 

полугодишта и на крају школске године ( ова процена обухвата читаво градиво ). Ученици ће 

решавати тестове израђене по стандардима, који ће се састојати од дванаест питања и то: 6 на 

основном, 4 на средњем и 2 на напредном нивоу. Ученици ће радити тест подељени у две групе. 

Резултати ће бити приказани табеларним прикатом процене остварености стандарда по 

нивоима. У тестовима ће преовладавати задаци отвореног типа. 

 

НАЗИВ 
ПРЕДМЕТА 
 

ГЕОГРАФИЈА 

ЦИЉ 
 

Циљ учења Географије је да ученик појмовно и структурно овлада 
природно-географским, демографским, насеобинским, политичко-
географским, економско-географским, интеграционим и глобалним 
појавама и процесима у Србији и свету уз неговање вредности 
мултикултуралности и патриотизма. 

РАЗРЕД 
 

Осми 

ГОДИШЊИ ФОНД  
ЧАСОВА 
 

68 
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ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
-анализира тематске карте 
и статистичке податке и 
графички их приказује; -
одреди географски 
положај Србије и доведе 
га у везу са 
историјскогеографским 
развојем; -учествује у 
предлагању и реализацији 
истраживачког пројекта у 
локалној средини; -
анализира карактеристике 
граница и пограничних 
крајева Србије. 

 
ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, 
ГРАНИЦЕ И ВЕЛИЧИНА 
ТЕРИТОРИЈЕ СРБИЈЕ 
 

Југоисточна Европа, интеграциони и 
дезинтеграциони процеси. Географски 
положај Србије. Историјскогеографски 
развој Србије. 
 Симболи Србије.  
Границе и проблеми пограничних 
крајева.. 

-учествује у предлагању и 
реализацији 
истраживачког пројекта у 
локалној средини; -
анализира тематске карте 
и 
статистичке податке и 
графички их приказује; -
опише узроке и 
последице геотектонских 
процеса на територији 
Србије; -класификује 
облике рељефа на 
територији Србије и 
именује репрезентативне; 
-анализира утицај 
климатских фактора и 
климатских елемената на 
климу Србије; -
класификује и описује 
својства водних објеката 
користећи карту Србије; -
наводи начине 
коришћења вода Србије; -
препознаје ефекте утицаја 
физичкогеографских 
процеса на човека и 
адекватно реагује у 
случају природних 
непогода; -доведи у везу 
распрострањеност 
биљних и животињских 
врста и 
физичкогеографске 

 
ФИЗИЧКОГЕОГРАФСКЕ 
ОДЛИКЕ СРБИЈЕ 
 

Геотектонски процеси на територији 
Србије.  
Сеизмизам Србије.  
Тектонски облици рељефа. 
Падинскипроцес и и рељеф настао 
деловањем воде. Рељеф настао 
деловањем леда, ветра и човека.  
Утицаји ерозивних и акумулативних 
процеса на човека. 
 Климатски фактори и елементи.  
Климатске области у Србији. Подземне 
воде Србије.  
Реке Србије.  
Језера Србије. 
 Заштита вода и заштита од вода.  
Земљишта Србије. Распрострањено ст 
биљног и животињског света. 



585 

 

карактеристике простора. 

-учествује у предлагању и 
реализацији 
истраживачког пројекта у 
локалној средини; -
анализира тематске карте 
и статистичке податке и 
графички их приказује; -
објашњава популациону 
динамику становништва 
Србије: -кретање броја 
становника, природни 
прираштај и миграције; -
изводи закључке о утицају 
популационе динамике на 
структуре становништва у 
нашој земљи; -изводи 
закључке о важности 
предузимања мера 
популационе политике; -
израђује и анализира 
графичке приказе 
структура становништва; -
објашњава утицај 
природних и друштвених 
фактора на настанак, 
развој и трансформацију 
насеља у нашој земљи; -уз 
помоћ карте Србије и 
других извора 
информација анализира 
утицајприродних и 
друштвених фактора на 
развој и размештај 
привредних делатности у 
нашој земљи; -доводи у 
везу размештај 
привредних делатности са 
квалитетом животне 
средине у нашој земљи; -
препознаје ефекте 
производње и коришћења 
различитих извора 
енергије на квалитет 
животне средине. 

 
ДРУШТВЕНОГЕОГРАФСКЕ 
ОДЛИКЕ СРБИЈЕ 
 

Кретање броја становника и њихов 
просторни размештај. Природно 
кретање. Миграциони процеси. 
Структуре становништва. Демографски 
проблеми и популациона политика. Прва 
насеља у Србији. Село и рурални 
процеси. Градови. Урбанизација и 
проблеми урбаног развоја. Београд. 
Природни ресурси и привредни развој. 
Друштвени услови привредног развоја и 
промене у структури привреде. 
Пољопривреда и географски простор. 
Индустрија и географски простор. 
Саобраћај и географски простор. Туризам 
и трговина. Делатности квартарног 
сектора. 

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

 
ПРИРОДНА И КУЛТУРНА 
БАШТИНА СРБИЈЕ 
 

Природна баштина Србије. Културна 
баштина Србије. Светска баштина под 
заштитом Унескоа у Србији. 
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анализира тематске карте 
и статистичке податке и 
графички их приказује; -
описује репрезентативне 
објекте природне и 
културне баштине и 
означава их на карти 

-учествује у предлагању и 
реализацији 
истраживачког пројекта у 
локалној средини; -
анализира тематске карте 
и статистичке податке и 
графички их приказује; -
препознаје ефекте утицаја 
физичкогеографских 
процеса на човека и 
адекватно реагује у 
случају природних 
непогода; -доведи у везу 
распрострањеност биљних 
и животињских врста и 
физичко-географске 
карактеристике простора; 
-кретање броја 
становника, природни 
прираштај и миграције; -
изводи закључке о утицају 
популационе динамике на 
структуре становништва; -
изводи закључке о 
важности предузимања 
мера популационе 
политике; -израђује и 
анализира графичке 
приказе структура 
становништва; -објашњава 
утицај природних и 
друштвених фактора на 
настанак, развој и 
трансформацију насеља; -
уз помоћ карте Србије и 
других извора 
информација 
анализираутицај 
природних и друштвених 
фактора на развој и 
размештај привредних 
делатности; -доводи у 

 
ГЕОГРАФИЈА ЗАВИЧАЈА 
 

Појам и географски положај завичаја.  
Природне карактеристике. Друштвене 
карактеристике. 
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везу размештај 
привредних делатности са 
квалитетом животне 
средине; -препознаје 
ефекте производње и 
коришћења различитих 
извора енергије на 
квалитет животне 
средине; -описује 
репрезентативне објекте 
природне и културне 
баштине и означава их на 
карти 

-учествује у предлагању и 
реализацији 
истраживачког пројекта у 
локалној средини; -
анализира тематске карте 
и статистичке податке и 
графички их приказује; -
објашњава утицај 
историјских и савремених 
миграција на размештај 
Срба у свету. 

 
СРБИ У РЕГИОНУ И 
ДИЈАСПОРИ 
 

Срби у Црној Гори. Срби у БиХ − 
Република Српска. Срби у Хрватској. Срби 
у осталим суседним државама. Срби у 
дијаспори 

Кључни појмови садржаја: географски положај, границе и величина територије Србије, физичко-географске 

одлике Србије, друштвено-географске одлике Србије, природна и културна баштина Србије, географија 

завичаја, Срби у региону и дијаспори. 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 Програм оријентисан на процес и исходе учења наставнику даје већу слободу у креирању и осмишљавању 

процеса наставе и учења. Улога наставника је да контекстуализује дати програм потребама конкретног 

одељења имајући у виду: састав одељења и карактеристике ученика, уџбенике и друге наставне материјале 

које ће користити, техничке услове, наставна средства и медије којима школа располаже, ресурсе, могућности, 

као и потребе локалне средине у којој се школа налази. Полазећи од датих исхода и препоручених садржаја, 

образовних стандарда за крај обавезног образовања, циљева и исхода образовања и васпитања, кључних 

компетенција за целоживотно учење, предметних и општих међупредметних компетенција, наставник најпре 

креира свој годишњи (глобални) план рада из кога ће касније развијати своје оперативне планове. Наставник 

има слободу да сам одреди број часова за дате теме у годишњем плану. Предметни исходи су дефинисани на 

нивоу разреда у складу са ревидираном Блумовом таксономијом и највећи број њих је на нивоу примене. 

Редослед исхода не исказује њихову важност јер су сви од значаја за постизање циља предмета. Од наставника 

се очекује да операционализује дате исходе у својим оперативним плановима за конкретну тему, тако да тема 

буде једна заокружена целина која укључује могућа међупредметна повезивања. У фази планирања и писања 

припреме за час наставник дефинише циљ и исходе часа. 

 ПРОЈЕКТНА НАСТАВА 
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 Пројектна настава ће бити реализована кроз све наставне теме кроз пратећи географију локалне средине. Она 

треба да помогне ученицима да правилно географски посматрају и уочавају природне и друштвене 

објекте,појаве и процесе у Србији и локалној средини, чиме ће се подстаћи радозналост код деце и самостално 

истраживање.Она ће помоћи ученицима да користе статистички материјал који је систематизован у табелама, 

карте, као и различите изворе знања. Пројектна настава је у циљу достизањa исхода који се односе на 

функционално знање ученика.Ученици ће бити у стању да уоче значај сарадње у тиму за остваривање 

заједничких циљева, али и да процене сопствена постигнућа. Ученици су оспособљени да прикупљају, обрађују 

и презентују резултате истраживачког рада током свих фаза реализације пројекта, као и да презентују и 

промовишу продукте пројекта. Да би реализовали је истраживачки пројекат у локалној средини, неопходно је 

да ученик познаје методологију истраживачког рада: – дефинише пројектни задатак; – прикупља податке из 

различитих извора и на терену; – обрађује податке, приказује их текстуално, табеларно и графички и доноси 

закључке; – представља резултате истраживачког рада; – описује и вреднује географски положај завичаја; – 

препознаје, наводи и именује облике рељефа и хидрографске објекте на простору завичаја, објашњава 

међузависност климе, земљишта и живог света; – истражује и утврђује специфичности природно-географских и 

друштвено-географских одлика завичаја и доводи их у корелацију; – објашњава утицај одређене структуре 

становништва на друштвено-економски развој завичаја; – наводи и описује природна богатства и објашњава 

утицај њиховог искоришћавања; – описује структуру привреде и наводи показатеље развијености одређених 

привредних делатности; – образлаже потребе заштите природне средине; – анализира и предлаже различите 

мере за унапређење завичаја - примењује географска знања и вештине приликом решавања проблемских 

ситуација у свакодневном животу; – правилно наводи изворе литературе.  

АКТИВНОСТИ У НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ  

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

знањима која поседују, демонстрира, користи ИКТ – презентације, приказе, снимке, прилоге, демонстрирање; 

подстиче ученика на активно учешће, повезује садржаје са свакодневним животом, вреднује рад ученика; 

Ученици активно учествују у реализацији часа, записују, анализирају, дискутују, показују, примењују, закључују, 

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

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

Оцењивање је саставни део процеса наставе и учења којим се обезбеђује стално праћење и процењивање 

резултата постигнућа ученика, а у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и 

васпитању. Праћење и вредновање ученика започиње иницијалном проценом нивоа знања на коме се ученик 

налази. Свака активност на часу служи за континуирану процену напредовања ученика. Неопходно је ученике 

стално оспособљавати за процену сопственог напретка у остваривању исхода предмета. Како ниједан од 

познатих начина вредновања није савршен, потребно је комбиновати различите начине оцењивања. Приликом 

сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке 

и побољша свој резултат и учење. Ако наставник са ученицима договори показатеље на основу којих сви могу 

да прате напредак у учењу, ученици се уче да размишљају о квалитету свог рада и о томе шта треба да 

предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање на тај начин постаје мотивациони фактор за ученике. На 

основу резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и бирати 

погодне стратегије учења. На почетку школске године наставници географије треба направити план временске 

динамике и садржаја оцењивања знања и умења (процењивања постигнућа) ученика водећи рачуна о 

адекватној заступљености сумативног и формативног оцењивања. Будући да се у новим програмима наставе и 
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учења инсистира на функционалним знањима, развоју међупредметних компетенција и пројектној настави, 

важно је да наставници на почетку школске године добро осмисле и са ученицима договоре како ће се 

обављати формативно оцењивање. У том смислу препоручује се наставницима да на нивоу стручних већа 

договоре критеријуме и елементе формативног оцењивања (активност на часу, допринос групном раду, израда 

домаћих задатака, кратки тестови, познавање географске карте...). Рад сваког наставника састоји се од 

планирања, остваривања и праћења и вредновања. Важно је да наставник континуирано спроводи евалуацију и 

самоевалуацију процеса наставе и учења. 

ПЛАН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА И СТАНДАРДА  

На почетку наставне године врши се иницијално тестирање. Оно се не оцењује Предвиђен је и полугодишњи 

(децембар или јануар) и завршни тест (крај школске године) којима се проверава оствареност исхода и 

стандарда. 

 Опште предметне компетенције 

 Компетенција за учење:  Има позитиван и одговоран однос премаучењу.  Мотивисан је и оспособљен да 

самостално планира, организује, спроводи и вреднује учење; разликује битно од небитног, изражава и 

образлажеидеје.  Користи различите изворе информација и има критички однос премањима.  Примењује 

одговарајуће начине учења у складу са циљевима, садржајем, интересовањима, условима ивременом.  

Способан је да самостално и у сарадњи са другима истражује, открива и повезује нова знања; користи 

могућности ваншколског учења; негује и развија личнаинтересовања. Одговорно учешће у демократском 

друштву:  Има позитиван став према поштовању људских права ислобода.  Зна дечја и основна људска права 

и одговорности, уме да препозна њихово кршење и способан је да их аргументованобрани.  Понаша се 

одговорно, хумано и толерантно удруштву.  Примењује процедуре демократског друштва у одлучивању и 

избору; поштује одлуке већине и уважава мишљењамањине.  Негује своју националну културну баштину и 

активно учествује у интеркултуралномдијалогу.  Промовише позитивне вредности друштва у различитим 

активностима (нпр. хуманитарне, еколошке, културно-уметничке акције; борба против насиља и 

дискриминације по било ком основу (нпр. верском, националном, родном, узрасном, етничком...); акције 

против болести зависности, злостављања животињаитд.). Естетичка компетенција:  Показује позитиван однос 

према сопственој и култури других заједница, упознаје и разуме њихове вредности, повезује културну и 

природну баштину са историјским и географским контекстом и доприноси очувању природних и 

културнихдобара.  Препознаје и развија сопствене стваралачке способности и креативносту свим уметничким и 

неуметничким пољима свогделовања.  Употребљава основне појмове, схеме и правила који припадају 

теоријама уметничких грана које постоје у основномобразовању. Комуникација:  Познаје различитe обликe 

комуникације и њихове одлике (усмену и писану, невербалну, телефоном, преко интернетаитд.).  Уме јасно 

да се изрази усмено и писано, у складу са потребама и карактеристикама ситуације, поштујући ограничења у 

погледу дужине и намене.  Уважава саговорника реагујући на оно што говори, а не на његовуличност.  

Изражава своје ставове, мишљења, осећања, на позитиван, конструктиван и аргументованначин.  Користи на 

одговарајући и креативан начин језик и стил који је специфичан за различите дисциплине; кроз комуникацију 

негује културу изражавања и чува језичкиидентитет.  Уме да саслуша излагање саговорника до краја и 

безупадица. Одговоран однос према околини:  Сагледава које активности (обрасци понашања), на личном 

нивоу, нивоу заједнице и глобалном нивоу, могу унапредити стање и квалитет животне средине иприроде.  

Активно се укључује у друштвене акције у школи и заједници које су усмерене ка заштити, обнови и 
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унапређењу животне средине и ка одрживом развоју. Одговоран однос према здрављу:  Бира стил живота и 

навике имајући на уму добре стране и ризике тог избора. Разуме да је стил живота ствар личног избора и 

преузима одговорност за својизбор. Предузимљивост и оријентација ка предузетништву:  Препознаје 

сопствене предности и своје могућности у односу на будуће образовање и професионалнуоријентацију;  

Спреман је да учествује у самосталним и тимским пројектима; способан је да развије идеју, представи је, 

образложи и преговара у тиму о њеној реализацији; учествује у активностима са другима у оквиру своје 

тимске улоге;  Мотивисан је и зна да истакне своје добре особине које су важне за обављање школских и 

радних задатака и користи ЦВ и мотивационо писмо да опише своје компетенције, жеље иочекивања.  Зна да 

постави реалне циљеве и на основу датих могућности уме да планира и проналази начине 

њиховогостваривања. Рад с подацима иинформацијама:  Зна да је за разумевање појава и догађаја и 

доношење компетентних одлука потребно имати релевантне и поуздане податке и разликује податак/ 

информацију од њиховогтумачења.  Користи податке из различитих извора, начине добијања података и на 

основу тога процењује њихову поузданост и препознаје могуће грешке уз помоћнаставника.  Користи 

информације у различитим симболичким модалитетима (табеларни, графички, текстуални приказ), чита, тумачи 

и примењује их, повезујући их са претходним знањем из различитихобласти. Решавање проблема:  

Препознаје проблем, рашчлањује проблемску ситуацију на делове и уочава везе и односе између њих у светлу 

претходно стечених знања у оквиру различитих предмета и ваншколскогискуства.  Планира стратегију 

решавања проблема (претпоставља решења, планира редослед активности, избор извора информација, 

средстава/опреме коју ће користити, са ким ће сарађивати, са ким ће секонсултовати).  Решава проблем према 

планираној стратегији примењујући знања и вештине стечене учењем различитих предмета и 

ваншколскимискуством.  Самостално или консултујићи друге особе (вршњаке, наставнике, родитеље) 

преиспитује начин решавања проблема, алтернативне начине решавања, тачност и прецизнострешења.  

Формулише објашњења и закључке на основу резултата до којих је дошао/дошла у раду, презентује их и 

дискутује са другим особама и преиспитује их у светлу добијених коментара. Стечена нова сазнања и вештине 

повезује у јединствену целину сапретходним.  Проверава применљивост решења у пракси и користи стечена 

знања и вештине у новимситуацијама. Сарадња:  активно и конструктивно учествује у раду групе илипара,  

поштује правила заједничког рада и препознаје своје место и улогу угрупи  или пару,  доприноси решавању 

разлика у мишљењу и ставовима поштујући друге као равноправне чланове тима илигрупе,  одговорно и 

савесно извршава заједничке активности стављајући интересе групе изнадсопствених,  критички процењује 

свој рад и рад чланова групе, доприноси унапређивању рада групе и уме да представи резултатерада. 

Дигитална компетенција:  Уме да претражује, критички анализира и систематизује информације у електронском 

облику користећи одговарајућа средстваИКТ.  Уме да представи, оргaнизуje и обликује одређене 

информације користећи на ефикасан начин могућности ИКТсредства.  Приликом решавања проблема уме да 

одабере средство ИКТ и да га користи на одговарајућиначин.  Eфикaснo кoристи ИКТ зa кoмуникaциjу 

исaрaдњу.  Препознаје предности, ризике и опасности по себе и друге и одговорно поступа при 

коришћењуИКТ. Специфичне предметне компетенције 

 ОБЛАСТ: Развијеност и примена географских способности и вештина разрешавање одређених ситуација 

 - Основни ниво  

Ученик чита географску карту, употребљава различите географске изворе и статистичке податке. Употребљава 

најједноставније мерне инструменте и описује податке које они приказују. 
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 - Средњи ниво 

 Ученик истражује, класификује и приказује елементе географске средине на немој карти, моделом, 

дијаграмом, табелом, схемом, текстом. Познаје значај примене информационих технологија у свакодневним 

активностима.  

- Напредни ниво  

Ученик планира и изводи једноставна теренска истраживања, користи и анализира информације о географским 

чињеницама датим у писаним и електронским медијима, изводи закључке и примењује их у новим 

ситуацијама. Примењује информационе технологије ради обављања различитих активности.  

 

ОБЛАСТ: Примена географских знањa и концептуалног разумевања у одређеним проблемским ситуацијама 

 

 - Основни ниво 

 Ученик препознаје, разликује и именује физичко-географске, друштвено-географске и регионално-географске 

чињенице и наводи њихове вредности за рационално коришћење у свакодневном животу. 

 - Средњи ниво 

 Ученик идентификује и анализира индивидуалност, разноврсност и распрострањеност физичко-географских и 

друштвено-географских чињеница, а регионално-географске чињенице, везе и законитости сврстава у одређене 

појмовне категорије и системе. 

 - Напредни ниво  

Ученик анализира и објашњава географске везе (просторне и каузалне, директне и индиректне) и законитости 

(опште и посебне) у географској средини и предлаже нова решења. Издваја и упоређује географске регије. 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 

 

ИСТОРИЈА 

ЦИЉ 

 

Циљ учења историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве, 

процесе и личности, стекне основна историјска знања и компетенције 

неопходне за разумевање савременог света, развије вештине критичког 

мишљења и одговоран однос према себи, сопственом и националном 

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

РАЗРЕД 

 

 

8/1,2,3 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 

 

 

68 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

- именује периоде 

прошлости и 

1. Основи проучавања 

прошлости 

Основне одлике периода 

од завршетка Првог 
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историјске периоде и 

наводи граничне 

догађаје 

- повезује историјске 

изворе са 

установама у којима се 

чувају 

- именује Савремено доба и 

наводи 

граничне догађаје 

- користи основне 

историјске појмове 

- пореди историјске 

периоде 

- разврстава историјске 

изворе према 

њиховој основној подели и 

према 

историјском периоду 

- пореди различите 

историјске изворе и 

рангира их на основу 

њихових сазнајних 

вредности 

 светског рата до 

наших дана. 

Историјски извори за 

изучавање периода од 

завршетка Првог 

светског рата до наших 

дана и њихова сазнајна 

вредност (материјални, 

писани, аудио-визуелни, 

усмена сведочанства, 

дигитални записи. 

Користи основне 

историјске појмове 

- Сагледа значај и улогу 

истакнутих 

личности у датом 

историјском контексту 

-Повеже визуелне и 

текстуалне информације 

са одговарајућим 

историјским контекстом 

(хронолошки, политички, 

друштвени) 

-Поштује правила 

заједничког рада и 

препознаје своје место и 

улогу у групи 

-Уважава саговорника 

реагујући на оно што 

говори, а не на његову 

личност 

-Изражава своје ставове на 

аргументован 

начин 

- Доводи у везу узроке и 

последице 

историјских догађаја, 

појава и процеса на 

конкретним примерима 

- Приказује на историјској 

2. Европа, свет и 

српски народ у 

југословенској 

држави у периоду 

између два рата 

 

Последице Великог рата 

(демографски и материјални 

губици, одраз рата у 

друштвеном и културном 

животу, Мировна 

конференцијау Паризу – нова 

карта Европе и света). 

Револуције у Русији и Европи 

(узроци, ток и последице). 

Стварање југословенске државе 

(југословенска идеја, процес и 

носиоци уједиња, међународно 

признање и границе). 

Политичке и друштвено- 

економске прилике у Европи и 

свету (либералне демократије, 

тоталитарне идеологије 

економске кризе; култура, 

наука и уметност, свакодневни 

живот). 

Југословенска краљекраљевина 

(простор, становништво и 

друштво; конституисање 

државе, политички живот; 

међународни положај 

економске прилике; култура, 

улога двора; национално и 

верско питање). 

Истакнуте личности: Николај II 
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карти динамику 

различитих историјских 

појава и промена у 

савременом добу 

- Препознаје основне 

карактеристике 

различитих идеологија 

- Изводи закључак о 

повезаности 

националне историје са 

регионалном и 

европском, на основу датих 

примера 

- Уочава пристрасност, 

пропаганду и 

стереотипе у садржајима 

историјских извора 

- Анализира и процењује 

ближе хронолошко 

порекло извора на основу 

садржаја 

- Упоређује, анализира и 

уочава разлике 

између свог и ставова 

других 

- Уочава утицај историјских 

догађаја, појава 

и процеса на прилике у 

савременом свету 

-Употреби податке из 

табеле у једноставном 

истраживању 

-Наведе специфичности 

друштвених појава, 

процеса, политичких идеја, 

ставова 

појединаца и група 

насталих у савременом 

добу 

- Анализирајући дате 

примере уочава утицај 

научно-технолошког 

развоја на промене у 

друштвеним и привредним 

односима и 

природном окружењу 

- Идентификује основне 

карактеристике 

тоталитарних идеологија и 

наводи њихове 

последице у историјском и 

савременом 

контексту 

Романов, Владимир Иљич 

Лењин, Роза Луксембург, 

Александар Флеминг, Пабло 

Пикасо, Волт 

Дизни, Чарли Чаплин, Сергеј 

Ејзенштајн, Бенито Мусолини, 

Адолф Хитлер, Јосиф Стаљин, 

Френклин Рузвелт, Александар 

I, Марија, Петар II и Павле 

Карађорђевић,Никола Пашић 

Стјепан Радић, Милан 

Стојадиновић, Драгиша 

Цветковић, Влатко Мачек, 

Слободан Јовановић, Милутин 

Миланковић, Исидора 

Секулић, Ксенија Атанасијевић, 

Милена Павловић Барили, Иван 

Мештровић 
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-Уочи елементе 

континуитета и 

дисконтинуитета српске 

државности 

-Наведе примере како су 

идеје о родној 

верској и етничкој 

равноправности утицале 

на савремене политичке 

прилике и развој друштва 

-Доводи у везу узроке и 

последице историјских 

догађаја, појава и процеса 

на конкретним 

примерима 

-Изводи закључак о 

повезаности националне 

историје са регионалном и 

европском на основу 

датих примера 

-Препознаје основне 

карактеристике различитих 

идеологија 

-Користи основне 

историјске појмове 

-На карти показује места 

где су се десили 

одређени догађаји 

- Приказује на историјској 

карти динамику 

различитих историјских 

појава и промена у 

Савременом добу 

- Сагледа значај и улогу 

истакнутих личности у 

датом историјском 

контексту 

- Самостално или у групи 

реализује једноставне 

задатке 

- Доводи у везу узроке и 

последице историјских 

догађаја, појава и процеса 

на конкретним 

примерима 

- Препознаје основне 

карактеристике различитих 

идеологија 

- Пореди положај и начин 

живота припадника 

различитих друштвених 

слојева и група у 

Савременом добу 

3. Други светски рат Свет у рату –узроци, 

међународне кризе, 

сукоби и освајајачка 

политика тоталитарних 

држава; почетак и ток 

рата, зараћене стране, 

савезништва, фронтови, 

најважније операције, 

нови начини ратовања, 

ратна свакодневица; 

страдање цивила и ратни 

злочини; крај рата и 

победа Антифашистичке 

коалиције. 

Југославија и српски 

народ у рату-улазак у 

рат, војни пораз, 

окупација, подела, 

квислиншке творевине; 

геноцид и злочини; 

устанак, антифашистичка 

борба и грађански рат; 

војне операције, живот у 

рату. 

Последице рата-људски и 

материјални губици; 

демографске и 

друштвене промене, 

миграције, уништавање 

културног населеђа; 

суђења за ратне злочине, 

стварање ОУН. 

Истакнуте личности: 

Френклин Рузвелт, 

Винстон Черчил, Јосиф 

Стаљин, Адолф Хитлер, 

Бенито Мусолини, цар 

Хирохито, Франциско 

Франко, Мао Цедунг, 

Ана Франк, Петар II 

Карађорђевић, Драгољуб 

Михаиловић, Јосип Броз 

Тито, Милан Недић, 
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- Изводи закључак о 

повезаности националне 

историје са регионалном и 

европском, на основу 

датих примера 

- Уочава пристрасност, 

пропаганду и стереотипе у 

садржајима историјских 

извора 

- Анализира и процењује 

ближе хронолошко 

порекло извора на основу 

садржаја 

- Упоређује, анализира и 

уочава разлике између 

свог и ставова других 

- Уочава утицај историјских 

догађаја, појава и 

процеса на прилике у 

савременом свету 

-Употреби податке из 

табеле у једноставном 

истраживању 

-Повезује визуелне и 

текстуалне информације са 

одговарајућим историјским 

контекстом 

(хронолошки, политички, 

друштвени, културни) 

-Уочи одраз историјских 

догађаја и појава у 

књижевним и уметничким 

делима 

-Објасни значење појмова 

геноцид и Холокауст 

-Препозна пропаганду, 

стереотипе, идеолошку 

позицију у историјском 

извору и формулише став 

који се супротставља 

манипулацији 

- Идентификује узроке, 

елементе и последице 

историјских сукоба и 

ратова и дискутује о 

могућим начинима 

превенције конфликта 

Анте Павелић, Диана 

Будисављевић. 

 

- Доводи у везу узроке и 

последице 

историјских догађаја, 

појава и процеса на 

конкретним примерима 

- Користи основне 

4. Европа, свет и 

српски народ у 

југословенској 

држави у периоду 

хладног рата 

 

Свет после Другог светског 

рата – блоковска подела, 

трка у наоружању, глобална 

димензија хладног рата, 

ратна жаришта и кризе, 

деколонизација, европске 
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историјске појмове 

- Сагледа значај и улогу 

истакнутих 

личности у датом 

историјском контексту 

- Наведе специфичности 

друштвених 

појава, процеса, 

политичких идеја, ставова 

појединаца и група 

насталих у Савременом 

добу 

- Анализира и процени 

ближе хронолошко 

порекло извора на основу 

садржаја 

- Уочава утицај историјских 

догађаја, 

појава и процеса на 

прилике у савременом 

друштву: односи између 

великих сила, 

позиција Србије и 

Југославије 

- Пореди различите 

историјске изворе и 

класификује их на основу 

њихове сазнајне 

вредности 

- Препознаје смисао и 

сврху неговања 

сећања на важне личности 

и догађаје из 

историје државе и друштва 

- Приказује на историјској 

карти динамику 

различитих историјских 

појава и промена у 

савременом добу 

- Уочава утицај историјских 

догађаја, појава 

и процеса на прилике у 

савременом 

друштву 

- Повеже визуелне и 

текстуалне 

информације са 

одговарајућим историјским 

контекстом 

- Презентује самостално, 

или у групи , 

резултате једноставног 

истраживања 

интеграције, покрети 

еманципације-покрети за 

женска и мањинска права, 

антиратни и антирасни 

покрети; научна достигнућа, 

освајање свемира, медији, 

популарна култура. 

Југославија и српски народ 

после Другог светског рата- 

изградња новог државног и 

друштвеног уређења, 

једнопартијски систем, 

однос власти према 

политичким противницима, 

међународни положај, 

економске и културне 

прилике, самоуправљање, 

несврстаност, свакодневица, 

популарна култура, нове 

тенденције у култури. 

Истакнуте личности: Џон 

Кенеди, Никита Хрушчов, 

Махатма Ганди, Голда 

Меир, Мартин Лутер Кинг, 

Роза Паркс, Нелсон 

Мендела, Енди Ворхол, 

Јосип Броз, Александар 

Ранковић, Милован Ђилас, 

Иво Андрић, Милош 

Црњански, Александар 

Петровић, Мира Траиловић, 

Душан Ковачевић 
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заснованог на коришћењу 

одабраних 

историјских извора и 

литературе користећи 

ИКТ 

- Анализира историјске 

догађаје и појаве на 

основу доступног аудио-

визуелног 

материјала 

-Препозна на примерима из 

савремене 

историје важност 

поштовања људских права 

-Препозна пропаганду, 

стереотипе, 

идеолошку позицију у 

историјском извору и 

формулише став који се 

супротставља 

манипулацији 

– осмисли, спроведе и 

презентује 

резултате истраживања 

заснованог на одабраним 

историјским изворима и 

литератури, користећи 

ИКТ; 

– образложи смисао 

неговања 

сећања на важне догађаје и 

личности из историје 

савременог 

доба; 

– истражи меморијалне 

споменике у локалној 

средини и 

учествује у организовању и 

спровођењу заједничких 

школских активности 

везаних за 

развој културе сећања; 

– покаже одговоран однос 

према 

културно-историјском 

наслеђу 

сопственог и других 

народа; 

– уочи одраз историјских 

догађаја 

и појава у књижевним и 

уметничким делим 

- препозна историјску 

5. Свет, Европа, српска 

држава и народ у 

савременим процесима 

 

Свет после хладног рата – 

пад Берлинског зида; слом 

комунизма у Европи, 

распад СССР-а, нова 

политичка карта Европе, 

стварање Европске уније, 

доминација САД, локални 

конфликти и интервенције 

великих сила, процеси 

глобализације, Четврта 

индустријска револуција 

(дигитални медији, 

интернет, друштвене 

мреже и мобилна 

телефонија), претња 

тероризма, миграције, 

савремени културни 

покрети. 

Српски народ на крају 20. и 

почетком 21. века – криза 

СФРЈ 80-тих година, 

међунационалне тензије, 

увођење вишестраначког 

политичког система, распад 

СФРЈ, грађански рат и 

стварање нових држава 
интернационализација 

сукоба и међународне 

интервенције, економске 

прилике и свакодневни 

живот, ратни злочини, 

страдање цивилног 
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димензију 

политичких, културних и 

технолошких промена у 

савременом свету и 

Републици 

Србији. 

становништва, разарање 

културног наслеђа, НАТО 

агресија на СРЈ, последице 

ратова, политичке промене 

2000. године, Република 

Србија као самостална 

држава, питање статуса 

Косова и Метохије, односи 

у региону, српски народ у 

дијаспори и региону, 

процес придруживања 

Европској унији, култура и 

спорт. 

Истакнуте личности: Роналд 

Реган, Михаил Горбачов, 

Маргарет Тачер, Бил Гејтс, 

Владимир Путин, Ангела 

Меркел, Слободан 

Милошевић, Фрањо 

Туђман, Алија Изетбеговић, 

Зоран Ђинђић, Војислав 

Коштуница. 

Неки од препоручених начина прилагођавања програма наставе и учења ученицима којима је потребна 

додатна образовна подршка: 

- просторно, садржајно и методичко прилагођавање наставног програма (нпр. размештај седења, избор 

градива за учење и вежбање, прилагођавање задатака, начина и врста оцењивања, домаћих...) 

- што већа индивидуализација наставе, а посебно са ученицима којима је потребна додатна образовна 

подршка и надареним ученицима 

- размена искустава и сарадња са члановима Већа и стручним сарадницима у школи... 

- коришћење вршњачке подршке и помоћи у савладавању програмских садржаја 

- и све друго што ће се применити у складу са конкретним случајем 

Напомена: Све евентуалне корекције програма наставе и учења историје биће праћене и евидентиране кроз 

месечне планове и дневне припреме или на неки други одговарајући начин у складу са природом корекције. 

Програм је израђен према одредбамa чланова 60. и 61. ЗОСОВ-а (88/2017) и чланова 26/а и 28. Закона о 

основном образовању у васпитању (Просветни гласник бр. 9. од 30. октобра 2017, стране 85-88. ) 

НАЗИВ 
ПРЕДМЕТА 
 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

ЦИЉ 
 

Циљ наставе и учења  Ликовне културе је да се ученик, развијајући 
стваралачко мишљење и естетичке критеријуме кроз практични рад, 
оспособљава за комуникацију и да изграђује позитиван однос према култури 
и уметничком наслеђу свог и других народа. 

РАЗРЕД 
 

ОСМИ 
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ГОДИШЊИ ФОНД  
ЧАСОВА 
 

34 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
– бира одговарајући 
прибор, материјал, 
технику, уређај и 
апликативни програм за 
изражавање идеја, 
имагинације, емоција, 
ставова и порука;  
– користи разноврсне 
податке и информације 
као подстицај за 
стваралачки рад;  
– примењује знања о 
елементима и 
принципима 
компоновања у 
стваралачком раду и 
свакодневном животу; – 
реализује једноставне 
ликовне пројекте, 
самостално и у сарадњи 
са другима; 
 – дискутује 
аргументовано о својим 
и радовима других 
уважавајући различита 
мишљења;  
– прави презентације 
усклађујући слику и 
текст и приказујући 
кључне податке и 
визуелне информације; 
– тумачи садржаје 
одабраних уметничких 
дела и одабрану 
визуелну метафорику;  
– разговара о значају 
културне баштине за 
лични развој, развој 
туризма и очување 
културног идентитета 
земље. 

 
КОМПОЗИЦИЈА  
 

Примена принципа компоновања.  
Простор и пропорције (ергономија, перспектива). 

 
– бира одговарајући 
прибор, материјал, 
технику, уређај и 

 
 
НАСЛЕЂЕ 
 

 
 
Културна баштина (значај, заштита и промоција 
наслеђа). Најзначајнија уметничка остварења и 
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апликативни програм за 
изражавање идеја, 
имагинације, емоција, 
ставова и порука; 
 – користи разноврсне 
податке и информације 
као подстицај за 
стваралачки рад; – 
примењује знања о 
елементима и 
принципима 
компоновања у 
стваралачком раду и 
свакодневном животу; – 
реализује једноставне 
ликовне пројекте, 
самостално и у сарадњи 
са другима; 
 – дискутује 
аргументовано о својим 
и радовима других 
уважавајући различита 
мишљења;  
– прави презентације 
усклађујући слику и 
текст и приказујући 
кључне податке и 
визуелне информације;  
– тумачи садржаје 
одабраних уметничких 
дела и одабрану 
визуелну метафорику; 
 – разговара о значају 
културне баштине за 
лични развој, развој 
туризма и очување 
културног идентитета 
земље. 

уметници, локалитети и споменици на територији 
Србије и у свету 

– бира одговарајући 
прибор, материјал, 
технику, уређај и 
апликативни програм за 
изражавање идеја, 
имагинације, емоција, 
ставова и порука;  
– користи разноврсне 
податке и информације 
као подстицај за 
стваралачки рад;  

 
КОМУНИКАЦИЈА 
 

Декодирање слике (теме, мотиви, поруке, 
метафора, алегорија, пиктограми...). Пројекти 
(цртеж, слика, скулптура, дигитална фотографија, 
филм, анимација, игрице, стрип, графити, мурали, 
инсталације, шминка и боди арт, одевне 
комбинације и детаљи...). 
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– примењује знања о 
елементима и 
принципима 
компоновања у 
стваралачком раду и 
свакодневном животу; – 
реализује једноставне 
ликовне пројекте, 
самостално и у сарадњи 
са другима; 
 – дискутује 
аргументовано о својим 
и радовима других 
уважавајући различита 
мишљења;  
– прави презентације 
усклађујући слику и 
текст и приказујући 
кључне податке и 
визуелне информације;  
– тумачи садржаје 
одабраних уметничких 
дела и одабрану 
визуелну метафорику;  
– разговара о значају 
културне баштине за 
лични развој, развој 
туризма и очување 
културног идентитета 
земље. 

 

НАЗИВ 
ПРЕДМЕТА 
 

 МУЗИЧКА КУЛТУРА 

ЦИЉ 
 

Циљ наставе музичке културе јесте да се осигура да сви ученици 
стекну базичну уметничку писменост и да напредују ка реализацији 
одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да 
решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да 
изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију 
мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, 
као и да 

–         упознају музичке културе путем обраде тема повезаних са 
музиком различитих епоха; 

–     развију музикалност и креативност; 
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–         негују смисао за заједничко и индивидуално музицирање у 
свим облицима васпитно-образовног рада са ученицима. 

 

РАЗРЕД 
 

Осми 

ГОДИШЊИ ФОНД  
ЧАСОВА 
 

34 

ИСХОДИ 
Ученик уме да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

анализира повезаност: 

–         музичких 
елемената и 
карактеристика 
музичких инструмената 
са музичком; 

–         изражајности 
(нпр. брз темпо са 
живахним карактером); 

–         структуре и 
драматургије одређеног 
музичког жанра (нпр. 
оперски финале са 

–         догађајима у 
драми); 

–         облика народног 
музицирања са 
специфичним 
контекстом народног 
живота. 

зна функцију елемената 
музичке писмености и 
извођачких састава у 
оквиру музичког дела; 

–         разуме 
историјске и друштвене 
околности настанка 
жанра и облика 

*РОМАНТИЗАМ 
 
 

лавирска музика романтичара: стилизација 

нових игара (мазурка, полонеза и др.), 

романтичарске минијатуре. Програмска 

музика романтизма. Опера и балет 

романтичара (Росини, Вебер, Верди, Вагнер, 

Бородин, Чајковски). Симфонија романтичара. 

Романтичарски концерт. Националне школе у 

романтизму. Српска музика 19. века: 

Станковић, Маринковић, Мокрањац. 
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музичког фолклора; 

–         критички и 
аргументовано 
образлаже свој суд; 

 

 

–         уме креативно да 
комбинује изражајне 
музичке елементе у 
естетичком контексту 
(одређени музички 
поступак доводи у везу 
са жељеним ефектом). 
–         препознају теме 
из  познатих 
композиција домаћих и 
страних аутора; 

–         упознају музику 
различитих жанрова ; 

 

МУЗИКА XX ВЕКА 
 
 

Правци музике XX века: експресионизам, 
неокласицизам, модерна и постмодерна. 
Џез у музици XX века. Примењена музика 
(филм и позориште). Жанрови популарне 
музике. Традиционални жанрови у XX веку: 
опера, балет, симфонијска и 
концертантна музика. Српска музика XX 
века: Коњовић, Христић, Милојевић. 
Модерна и постмодерна у српској музици. 

–         критички и 
аргументовано 
образлаже свој суд; 

–         уме креативно да 
комбинује изражајне 
музичке елементе у 
естетичком контексту 
(одређени музички 
поступак доводи у везу 
са жељеним ефектом). 

Упознавање музике 
различитих епоха и 
извођење музике 
 
 

Примењивати стечена знања о музици 
различитих епоха кроз музичке примере. 
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-препозна основне 
елементе музичке 
писмености – опише 
основне 
карактеристике: 

–– музичких 
инструмената; 

 

Основе музичке 
писмености 
 
 

Стечена знања из музичке културе 
проширивати и примењивати на 
примерима за певање и свирање 

–    буду ангажовани  у 
свим музичким 
активностима и сами 
стварају музику; 

–         активно учествују 
у припремању програма 
за такмичења и јавне 
наступе; 

–         стечена 
стваралачка искуства и 
искуства у слушању 
музике користе за 
процену својих и других 
музичких дела. 

 

Стварање музике 
 
 

Подстицање музичке креативности кроз 
импровизацију на доступним 
инструментима. 

НАЗИВ 
ПРЕДМЕТА 
 

ХЕМИЈА 

ЦИЉ 
 

Циљ учења Хемије је да ученик развије систем основних 

хемијских појмова и вештине за правилно руковање 

лабораторијским посуђем, прибором 

и супстанцама, да се оспособи за примену стеченог знања и 

вештина за решавање проблема у свакодневном животу и 

наставку образовања, да 

развије способности апстрактног и критичког мишљења, 

способности за сарадњу, тимски рад, и одговоран однос 

према себи, другима и животној 
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средини. 

РАЗРЕД 
 

Осми 

ГОДИШЊИ ФОНД  
ЧАСОВА 
 

68 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
-– правилно рукује 

лабораторијским 

посуђем, прибором и 

супстанцама, и показује 

одговоран однос према 

здрављу и 

животној средини; 

– изведе експеримент 

према датом упутству, 

табеларно и графички 

прикаже податке, 

формулише објашњења и 

изведе закључке; 

– наведе заступљеност 

метала и неметала, 

неорганских и 

органских једињења у 

живој и неживој 

природи; 

– испита и опише 

физичка својства метала 

и неметала, и повеже их 

с њиховом практичном 

применом; 

– испита и опише 

хемијска својства метала 

и неметала, и објасни 

их на основу структуре 

атома и положаја 

елемената у Периодном 

систему; 

– напише формуле и 

именује оксиде, 

киселине, базе и соли; 

– испита, опише и 

објасни својства оксида, 

неорганских 

киселина, база и соли, 

препозна на основу 

формуле или назива 

представнике ових 

једињења у 

свакодневном животу и 

повеже 

 
 
МЕТАЛИ, ОКСИДИ И 

ХИДРОКСИДИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Метали у неживој и живој природи. 

Општа физичка и хемијска својства метала. 

Алкални и земноалкални метали. 

Гвожђе, бакар, алуминијум, олово и цинк, њихове 

легуре и 

практична примена. 

Оксиди метала и хидроксиди, својства и примена. 

Демонстрациони огледи: 

реакција Na, K, Mg и Ca са водом; реакција MgO и 

CaO са водом 

и испитивање својстава насталог раствора помоћу 

лакмус- 

хартије; испитивање електропроводљивости 

раствора натријум- 

хидроксида. 

Лабораторијска вежба I: испитивање физичких 

својстава метала; 

реакција метала са киселинама. 
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њихова својства са 

практичном применом; 

– напише и тумачи 

једначине хемијских 

реакција метала и 

неметала; 

– разликује својства 

неорганских и органских 

супстанци и 

објашњава разлику на 

основу њихових 

структура; 

– препозна физичке и 

хемијске промене 

неорганских и органских 

супстанци у окружењу, и 

представи хемијске 

промене хемијским 

једначинама; 

– напише формуле и 

именује представнике 

класа органских 

једињења имајући у виду 

структурну изомерију; 

– разликује органске 

супстанце са аспекта 

чиста супстанца и 

смеша, величина 

молекула, структура, 

порекло и то повезује са 

њиховом улогом и 

применом; 

– испита, опише и 

објасни физичка и 

хемијска својства 

представника класа 

органских једињења и 

повеже својства 

једињења са њиховом 

практичном 

применом;__- 

 

објасни и хемијским 

једначинама представи 

хемијске промене 

карактеристичне за 

поједине класе органских 

једињења; 

– опише физичка 

својства: агрегатно стање 

и растворљивост масти 

и уља, угљених хидрата, 

протеина и 
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растворљивост витамина; 

– опише основу 

структуре молекула који 

чине масти и уља, угљене 

хидрате и протеине; 

– објасни 

сапонификацију 

триацилглицерола и 

хидрогенизацију 

незасићених 

триацилглицерола, 

наведе производе 

хидролизе 

дисахарида и 

полисахарида и опише 

услове под којима долази 

до 

денатурације протеина; 

– наведе заступљеност у 

природи и улогe масти и 

уља, угљених 

хидрата, протеина и 

витамина у живим 

организмима и доведе их 

у везу са здрављем и 

правилном исхраном 

људи; 

– изведе стехиометријска 

израчунавања и израчуна 

масену 

процентну заступљеност 

супстанци; 

– рукује супстанцама и 

комерцијалним 

производима у складу с 

ознакама опасности, 

упозорења и обавештења 

на амбалажи, 

придржава се правила о 

начину чувања производа 

и одлагању 

отпада; 

– наведе загађујуће 

супстанце ваздуха, воде 

и земљишта и опише 

њихов утицај на животну 

средину; 

– критички процени 

последице људских 

активности које доводе 

до 

загађивања воде, 

земљишта и ваздуха; 
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– објасни значај 

планирања и решавања 

проблема заштите 

животне средине.__ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 НЕМЕТАЛИ, ОКСИДИ И 

КИСЕЛИНЕ  Неметали у неживој и живој природи. 

Општа физичка и хемијска својства неметала. 

Халогени елементи, 

сумпор, азот, фосфор и угљеник. 

Оксиди неметала и киселине, својства и примена. 

Демонстрациони огледи: 

добијање сумпор(IV) -оксида и испитивање 

његових својстава; 

разблаживање концентроване сумпорне киселине; 

добијање 

угљеник(IV)-оксида и испитивање његових 

својстава; 

испитивање електропроводљивости дестиловане 

воде и 

хлороводоничне киселине; 

доказивање базнихраствора амонијака. 

Лабораторијска вежба II: 

испитивање физичких својстава неметала. 

Лабораторијска вежба III: 

доказивање киселости неорганских киселина 

помоћу лакмус- 

хартије.својстава воденог  
 

  
 
СОЛИ 

  

Добијање соли. 

Формуле соли и називи. Дисоцијација соли. 

Физичка и хемијска својства соли. 

Примена соли. 

Демонстрациони огледи: 

реакција неутрализације хлороводоничне 

киселине и раствора 

натријум-хидроксида; 

реакција између метала и киселине; хемијске 

реакције соли: 

између калцијум-карбоната и хлороводоничне 

киселине, раствора 

гвожђе(III)-хлорида и натријум-хидроксида, 

раствора сребро- 

нитрата и натријум-хлорида. 

Лабораторијска вежба IV: добијање соли и 
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испитивање 

растворљивости различитих соли у води; 

добијање баријум- 

сулфата; доказивање угљеник(IV)-оксида и 

настајање калцијум- 

карбоната. 

 ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА И 

 

ЊИХОВА ОПШТА СВОЈСТВА 
 Својства атома угљеникa и многобројност 

органских једињења. 

Функционалне групе и класе органских једињења. 

Општа својства органских једињења. 

Демонстрациони огледи: 

упоређивање својстава органских и неорганских 

једињења; 

доказивање угљеника у органским супстанцама. 

 УГЉОВОДОНИЦИ 

 
 Подела угљоводоника. Номенклатура. 

Изомерија. 

Физичка својства угљоводоника. 

Хемијска својства угљоводоника. 

Полимери. 

Нафта и земни гас. 

Демонстрациони огледи: 

испитивање растворљивости и сагоревање n-

хексана (медицински 

бензин); 

разликовање засићених и незасићених 

ацикличних угљоводоника 

(реакција са калијум-перманганатом). 

Вежба V: састављање модела молекула 

угљоводоника, писање 

структурних формула и именовање 

угљоводоника. 

 ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА СА 

 

КИСЕОНИКОМ 
 Алкохоли – номеклатура, својства и примена. 

Карбоксилне киселине – номенклатура, својства и 

примена. Масне 

киселине. 

Естри – номеклатура, својства и примена. 

Демонстрациони огледи: 

добијање алкохола алкохолним врењем; 

доказивање киселости 

карбоксилних киселина; 

лабораторијско добијање и испитивање својстава 

етил-етаноата. 

Лабораторијска вежба VI: физичка и хемијска 

својства органских 

једињења са кисеоником; испитивање 

растворљивости алкохола 

и карбоксилних киселина са различитим бројем 

атома угљеника 

у молекулу у води и неполарном растварачу; 

реакција етанске и 

лимунске киселине са натријум-

хидрогенкарбонатом. 
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БИОЛОШКИ ВАЖНА 

ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА 

 

 Масти и уља. 

Угљени хидрати у прегледу: моносахариди 

(глукоза и фруктоза), 

дисахариди (сахароза и лактоза), полисахариди 

(скроб и целулоза). 

Амино-киселине. Протеини. 

Витамини. 

Демонстрациони огледи: 

сапонификација масти – сапуни. 

Лабораторијска вежба VII: 

испитивање растворљивост масти и уља, и 

угљених хидрата у 

води; доказивање скроба; денатурација протеина. 

 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 

 

СРЕДИНЕ И ЗЕЛЕНА ХЕМИЈА 
 Загађивачи, загађујуће супстанце и последице 

загађивања. 

Рециклажа. 

Зелена хемија. 

Кључни појмови садржаја: метали, неметали, оксиди, киселине, хидроксиди, соли, угљоводоници, 

адиција, супституција, поли- 

мери, алкохоли, карбоксилне киселине, естри, масти и уља, угљени хидрати, протеини, загађујуће 

супстанце, рециклажа, зелена хемија. 

 
НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 

 
ФИЗИКА 

ЦИЉ 

 

Циљ наставе физике јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну 

језичку и научну писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих 

Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и 

задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје 

мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и 

заинтересованост за предметне садржаје, као и да упознају природне појаве 

и основне законе природе, да стекну основну научну писменост, да се 

оспособе за уочавање и распознавање физичких појава у свакодневном 

животу и за активно стицање знања о физичким појавама кроз истраживање, 

да оформе основу научног метода и да се усмере према примени физичких 

закона у свакодневном животу и раду. 

 

РАЗРЕД 

 
ОСМИ 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 

 

68 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

Уме да препозна 

гравитациону силу и 

силу трења које делују 

на тела која мирују или 

се крећу равномерно. 

Уме да препозна врсту 

кретања према облику 

путање. Уме да чита 

 

Осцилаторно и таласно кретање 
 

Обнављање дела градива из седмог 

разреда које се односи на закон 

одржања механичке енергије. 

Осцилаторно кретање (осциловање 

тела обешеног о опругу, осциловање 

куглице клатна). Појмови и величине 

којима се описује осциловање тела 

(амплитуда, период, фреквенција). 
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мерну скалу и зна да 

одреди вредност 

најмањег подеока Уме 

да препозна мерила и 

инструменте за мерење 

дужине, масе, 

запремине, 

температуре и времена 

Зна да мери дужину, 

масу, запремину, 

температуру и време. 

Уме да се придржава 

основних правила 

понашања у 

лабораторији. Уме да 

препозна еластичну 

силу, силу потиска и 

особине инерције Зна 

основне особине 

гравитационе и 

еластичне силе, и силе 

потиска. Зна шта је 

механичко кретање и 

које га физичке 

величине описују. Зна 

када мерења 

понављамо више пута. 

Закон о одржању механичке енергије 

при осциловању тела. (2+1) 

Таласно кретање (механички талас). 

Основни параметри којима се описује 

таласно кретање (таласна дужина, 

фреквенција, брзина). (1+1) 

Звук. Карактеристике звука и звучна 

резонанција. (1+1) 

Демонстрациони огледи. Осциловање 

куглице клатна и тела обешеног о 

опругу (у ваздуху и у течности). 

Осциловање жица и ваздушних 

стубова (фрула зароњена у воду, 

ксилофон, различите затегнуте жице, 

једнаке стаклене флаше са различитим 

нивоима воде). Одакле долази звук 

(гумено црево са два левка, канап и 

две пластичне чаше...). Таласи 

(таласна машина или када). 

Уме да препозна 

гравитациону силу и силу 

трења које делују на тела 

која мирују или се крећу 

равномерно. Уме да 

препозна врсту кретања 

према облику путање. 

Уме да чита мерну скалу 

и зна да одреди вредност 

најмањег подеока Уме да 

препозна мерила и 

инструменте за мерење 

дужине, масе, запремине, 

температуре и времена 

Зна да мери дужину, 

масу, запремину, 

температуру и време. 

Уме да се придржава 

основних правила 

понашања у 

лабораторији. Уме да 

препозна еластичну силу, 

силу потиска и особине 

инерције Зна основне 

особине гравитационе и 

еластичне силе, и силе 

 

Светлосне појаве 

 

Светлост (основни појмови). 

Праволинијско простирање светлости 

(сенка и полусенка, помрачење Сунца 

и Месеца). (1+0) 

Закон одбијања светлости. Равна и 

сферна огледала и конструкција 

ликова предмета. (2+2) 

Брзина светлости у различитим 

срединама. Индекс преламања и закон 

преламања светлости. Тотална 

рефлексија. (1+1) 

Преламање светлости кроз призму и 

сочива. Одређивање положаја ликова 

код сочива. Оптички инструменти. 

Лупа и микроскоп. (3+2) 

Систематизација и обнављање 

градива. (0+1) 

Демонстрациони огледи. Сенке. 

Хартлијева плоча за илустровање 

закона о одбијању и преламању 
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потиска. Зна шта је 

механичко кретање и које 

га физичке величине 

описују. Зна када мерења 

понављамо више пута. 

светлости. Преламање светлости 

(штапић делимично уроњен у чашу с 

водом, новчић у чаши са водом и 

испод ње). Преламање беле светлости 

при пролазу кроз призму. Преламање 

светлости кроз сочиво, око и 

корекција вида (оптичка клупа, 

геометријска оптика на магнетној 

табли, стаклена флаша са водом као 

сочиво). Лупа и микроскоп. 

Лабораторијске вежбе 

1. Провера закона одбијања светлости 

коришћењем равног огледала. (1) 

2. Одређивање жижне даљине 

сабирног сочива. (1) 

Уме да препозна да 

струја тече само кроз 

проводне материјале. 

Уме да препозна 

магнетне ефекте 

електричне струје. Уме 

да чита мерну скалу и зна 

да одреди вредност 

најмањег подеока 

Поседује мануелне 

способности потребне за 

рад у лабораторији Уме 

да се придржава 

основних правила 

понашања у 

лабораторији. Зна да 

разликује електричне 

проводнике и изолаторе. 

 

Електрично поље 

 

Наелектрисавање тела. Елементарна 

количина наелектрисања. Закон о 

одржању количине наелектрисања. 

Узајамно деловање наелектрисаних 

тела. Кулонов закон. (2+2) 

Електрично поље (линије сила, 

хомогено и нехомогено поље). Рад 

силе електричног поља. Напон. Веза 

напона и јачине хомогеног 

електричног поља. Електричне појаве 

у атмосфери. (3+2) 

Систематизација и обнављање 

градива. (0+1) 

Демонстрациони огледи. 

Наелектрисавање чврстих изолатора и 

проводника. Електрофор, електрично 

клатно и електроскоп. Линије сила 

електричног поља (перјанице, гриз у 

рицинусовом уљу и јаком 

електричном пољу). Фарадејев кавез. 

Антистатичке подлоге. Инфлуентна 

машина. Мехури сапунице у 

електричном пољу. Модел 

громобрана. 

Уме да препозна да 

струја тече само кроз 

проводне материјале. 

Уме да препозна 

магнетне ефекте 

 

Електрична струја 

 

Електрична струја (једносмерна, 

наизменична). Услови за настајање 

електричне струје и извори струје 

(ЕМС). Мерење електричне струје и 
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електричне струје. Уме 

да чита мерну скалу и 

зна да одреди вредност 

најмањег подеока 

Поседује мануелне 

способности потребне 

за рад у лабораторији 

Уме да се придржава 

основних правила 

понашања у 

лабораторији. Зна да 

разликује електричне 

проводнике и изолаторе 

напона. (3+3) 

Електрична отпорност проводника. 

Проводници и изолатори. Омов закон 

за део струјног кола. Рад и снага 

електричне струје. Џул-Ленцов закон. 

Омов закон за цело струјно коло. 

Везивање отпорника. (4+4) 

Електрична струја у течностима и 

гасовима. (1+0) 

Систематизација и обнављање 

градива. (0+1) 

Демонстрациони огледи. 

Демонстрациони амперметар у 

струјном колу. Регулисање 

електричне струје у колу реостатом и 

потенциометром. Графитна мина 

(оловке) као потенциометар. Мерење 

електричне отпорности омметром. 

Загревање проводника електричном 

струјом. 

Протицање електричне струје у 

воденом раствору кухињске соли. 

Лимун као батерија. Пражњење у 

Гајслеровим цевима помоћу Теслиног 

трансформатора. 

Лабораторијске вежбе 

1. Зависност електричне струје од 

напона на проводнику (таблични и 

графички приказ зависности). (1) 

2. Одређивање електричне отпорности 

отпора у колу помоћу амперметра и 

волтметра. (1) 

3. Мерење електричне струје и напона 

у колу са серијски и паралелно 

повезаним отпорницима и одређивање 

еквивалентне отпорности. (1) 

Уме да препозна смер 

деловања магнетне и 

електростатичке силе. 

Уме да препозна 

магнетне ефекте 

електричне струје. Уме 

да користи важније 

 

Магнетно поље 

 

Magnetno polje stalnih magneta. 

Magnetno polje Zemlje. (1+1)  

Magnetno polje električne struje. Dejstvo 

magnetnog polja na strujni provodnik. 

(2+1)  

Doprinos Nikole Tesle i Mihajla Pupina 

razvoju nauke o elektromagnetnim 
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изведене јединице СИ и 

зна њихове ознаке. Уме 

да користи префиксе и 

претвара бројне 

вредности физичких 

величина из једне 

јединице у другу,. Разуме 

и примењује основне 

математичке 

формулације односа и 

законитости у физици, 

нпр. директну и обрнуту 

пропорционалност. Уме 

да претвара јединице 

изведених физичких 

величина у 

одговарајућејединице СИ 

система. Зна шта је 

грешка мерења. Уме да 

донесе релевантан 

закључак на основу 

резултата мерења 

pojavama i njihovoj primeni. (1+0)  

Demonstracioni ogledi. Linije sila 

magnetnog polja potkovičastog magneta 

i magnetne šipke. Magnetna igla i 

školski kompas. Erstedov ogled. 

Elektromagnet. Uzajamno delovanje dva 

paralelna provodnika kroz koje protiče 

struja. 

. 

Уме да препозна смер 

деловања магнетне и 

електростатичке силе. 

Уме да препозна 

магнетне ефекте 

електричне струје. Уме 

да користи важније 

изведене јединице СИ и 

зна њихове ознаке. Уме 

да користи префиксе и 

претвара бројне 

вредности физичких 

величина из једне 

јединице у 

другу,.Препознајеатом и 

умеданабројиелементарн

ечестице. 

Разликујефисијуодфузије

. 

Цртаатомсаелементарним

честицама и 

објашњаванаелектрисања

унутарње. 

Знаштајерадиоактивнира

спад 

 

Елементи атомске и нуклеарне 

физике 
 

Структура атома (језгро, електронски 

омотач). Нуклеарне силе. (1+1) 

Природна радиоактивност. 

Радиоактивно зрачење (алфа, бета и 

гама зраци) и њихово биолошко 

дејство на биљни и животињски свет. 

Заштита од радиоактивног зрачења. 

(2+1) 

Вештачка радиоактивност. Фисија и 

фузија. Примена нуклеарне енергије и 

радиоактивног зрачења. (2+1) 

Демонстрациони оглед. Детекција 

присуства радиоактивног зрачења. 

(школски Гајгер-Милеров бројач) 

Набраја науке где се 

све примењује 

физика;Уме да објасни 

утицај физике на 

Физика и савремени свет 

Утицај физике на развој других 

природних наука, медицине и 

технологије. (2+0) 
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остале 

науке;Применом знања 

објашњава утицај 

физике у медицини ( 

рад 

ултразвука, рендгена), 

техници, математици ;Зна 

шта је ЦЕРН и шта су то 

акцелератори честица 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Током остваривања програма потребно је уважити високу образовну и мотивациону 

вредност активних и интерактивних (кооперативних) метода наставе/учења те кроз све програмске 

целине доследно осигурати да најмање једна трећина наставе буде организована употребом ових 

метода.  

У настави користити, најмање у трећини случајева, задатке који захтевају примену наученог 

у разумевању и решавању свакодневних проблемских ситуација препоручених од стране 

Министарства и Завода, а приликом оцењивања обезбедити да су ученици информисани о 

критеријумима на основу којих су оцењивани. 

При изради програма узете су у обзир примед¬бе и сугестије наставника физике основних 

школа изречене на стручним скуповима и семинарима у оквиру разговора о програмима и настави 

физике у основним и средњим школама. Оне се могу сажети у следећем: 

- смањити укупну оптерећеност ученика 

- растеретити важећи програм свих садржаја који нису примерени 

- психофизичким могућностима ученика 

- "вратити" експеримент у наставу физике 

- методски унапредити излагање програмских садржаја и 

- извршити бољу корелацију редоследа излагања садржаја физике са 

- математиком и предметима осталих природних наука. 

Нови програм је по садржају, обиму и методском презентовању прилагођен ученицима 

основне школе. 

 

Методска упутства за предавања 



616 

 

Како уз сваку тематску целину иду демонстрациони огледи, ученици ће спонтано пратити 

ток посматране појаве, а на наставнику је да наведе ученика да својим речима, на основу сопственог 

расуђивања, опише појаву коју посматра. После тога наставник, користећи прецизни језик физике, 

дефинише нове појмове (величине) и речима формулише закон појаве. Када се прође кроз све етапе 

у излагању садржаја теме (оглед, учеников опис појаве, дефинисање појмова и формулисање 

закона), прелази се, ако је могуће, на презентовање закона у математичкој форми. Оваквим начином 

излагања садржаја теме наставник помаже ученику да потпуније разуме физичке појаве, трајније 

запамти усвојено градиво и у други план потисне формализовање усвојеног знања. Ако се 

инсистира само на математичкој форми закона, долази се некада до бесмислених закључака. 

На пример, други Њутнов закон механике F=m*a ученик може да напише и у облику m=F/a. 

С математичке тачке гледишта то је потпуно коректно. Међутим, ако се ова формула искаже 

речима: Маса тела директно је сразмерна сили која делује на тело, а обрнуто сразмерна убрзању 

тела, тврђење је с аспекта математике тачно, али је с аспекта физике потпуно погрешно. 

Велики физичари, Ајнштајн на пример, наглашавали су да у макросвету који нас окружује 

свака новооткривена истина или закон прво су формулисани речима, па тек затим приказани у 

математичкој форми. Човек, наиме, своје мисли исказује речима, а не формулама. Мајкл Фарадеј, 

један од највећих експерименталних физичара, у свом лабораторијском дневнику није записао ни 

једну једину формулу, али је зато сва своја открића формулисао прецизним језиком физике. Ти 

закони (закон електромагнетне индукције, закони електролизе) и данас се исказују у таквој форми 

иако их је Фарадеј открио још пре 170 година.  

Методска упутства за решавање рачунских задатака 

При решавању квантитативних (рачунских) задатака из физике, у задатку прво треба на 

прави начин сагледати физичке садржаје, па тек после тога прећи на математичко формулисање и 

израчунавање. Наиме, решавање задатака одвија се кроз три етапе: физичка анализа задатка, 

математичко израчунавање и дискусија резултата.  

У првој етапи уочавају се физичке појаве на које се односи задатак, а затим се набрајају и 

речима исказују закони по којима се појаве одвијају. У другој етапи се, на основу математичке 

форме закона, израчунава вредност тражене величине. У трећој етапи тражи се физичко тумачење 

добијеног резултата. Ако се, на пример, применом Џуловог закона издвоје различите количине 

топлоте на паралелно везаним отпорницима, треба протумачити зашто се на отпорнику мањег 

отпора ослобађа већа количина топлоте. Тек ако се од ученика добије коректан одговор, наставник 

може да буде сигуран да је са својим ученицима задатак решавао на прави начин.  

Методска упутства за извођење лабораторијских вежби 

Лабораторијске вежбе чине саставни део редовне наставе и организују се на следећи начин: 

ученици сваког одељења деле се у две групе, тако да свака група има свој термин за лабораторијску 

вежбу. Опрема за сваку лабораторијску вежбу умножена је у више комплета, тако да на једној 

вежби (радном месту) може да ради два до три ученика. Вежбе се раде фронтално. 
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Час експерименталних вежби састоји се из: уводног дела, мерења и записивања резултата мерења. 

У уводном делу часа наставник: 

- обнавља делове градива који су обрађени на часовима предавања, а односе се на дату вежбу 

(дефиниција величине која се одређује и метод који се користи да би се величина одредила), 

- обраћа пажњу на чињеницу да свако мерење прати одговарајућа грешка и указује на њене могуће 

изворе, 

- упознаје ученике с мерним инструментима и обучава их да пажљиво рукују лабораторијским 

инвентаром, 

- указује ученицима на мере предострожности, којих се морају придржавати ради сопствене 

сигурности, при руковању апаратима, електричним изворима, разним уређајима и сл. 

Док ученици врше мерења, наставник активно прати њихов рад, дискретно их надгледа и, кад 

затреба, објашњава им и помаже. 

При уношењу резултата мерења у ђачку свеску, процену грешке треба вршити само за 

директно мерене величине (дужину, време, електричну струју, електрични напон и сл.), а не и за 

величине које се посредно одређују (електрични отпор одређен применом Омовог закона). Процену 

грешке посредно одређене величине наставник може да изводи у оквиру додатне наставе. 

Ако наставник добро организује рад у лабораторији, ученици ће се овом облику наставе највише 

радовати.  

Методска упутства за друге облике рада 

Један од облика рада са ученицима су домаћи задаци. Наставник планира домаће задатке у 

својој редовној припреми за час. При одабиру задатака, наставник тежину задатка прилагођава 

могућностима просечног ученика и даје само оне задатке које ученици могу да реше без туђе 

помоћи. Домаћи задаци односе се на градиво које је обрађено непосредно на часу (1-2 задатка) и на 

повезивање овог градива са претходним (1 задатак). 

О решењима домаћих задатака дискутује се на следећем часу како би ученици добили 

повратну информацију о успешности свог самосталног рада.  

Праћење рада ученика 

Наставник је дужан да континуирано прати рад сваког ученика кроз непрекидну контролу 

његових усвојених знања, стечених на основу свих облика наставе: демонстрационих огледа, 

предавања, решавања квантитативних и квалитативних задатака и лабораторијских вежби. 

Оцењивање ученика само на основу резултата које је он постигао на писменим вежбама 

непримерено је ученичком узрасту и физици као научној дисциплини. Недопустиво је да наставник 

од ученика, који се први пут среће с физиком, тражи само формално знање уместо да га подстиче на 

размишљање и логичко закључивање. Ученик се кроз усмене одговоре навикава да користи 
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прецизну терминологију, развија способност да своје мисли јасно и течно формулише и не 

доживљава физику као научну дисциплину у којој су једино формуле важне. 

Будући да је програм, како по садржају, тако и по обиму, прилагођен психофизичким 

могућностима ученика основне школе, сталним обнављањем најважнијих делова из целокупног 

градива постиже се да стечено знање буде трајније и да ученик боље уочава повезаност разних 

области физике. Истовремено се обезбеђује да ученик по завршетку основне школе задржи у 

памћењу све основне појмове и законе физике, као и основну логику и методологију која се користи 

у физици при проучавању физичких појава у природи.  

Допунска настава и додатни рад 

Додатна настава из физике организује се у шестом разреду са по једним часом недељно. 

Програмски садржаји ове наставе обухватају: 

- изабране садржаје из редовне наставе који се сада обрађују комплексније (користи се и 

дедуктивни приступ физичким појавама, раде се тежи задаци, изводе прецизнија мерења на 

сложенијим апаратима итд.), 

- нове садржаје, који се наслањају на програм редовне наставе, али се односе на сложеније физичке 

појаве или на појаве за које су ученици показали посебан интерес. 

Редослед тематских садржаја у додатној настави прати редослед одговарајућих садржаја у 

редовној настави. Уколико у школи тренутно не постоје технички услови за остваривање неких 

тематских садржаја из додатне наставе, наставник бира оне садржаје који могу да се остваре. Поред 

понуђених садржаја, могу се реализовати и теме за које ученици покажу посебно интересовање. 

Корисно је да наставник позове истакнуте стручњаке да у оквиру додатне наставе одрже популарна 

предавања. 

Допунска настава се такође организује са по једним часом недељно. Њу похађају ученици 

који у редовној настави нису били успешни. Циљ допунске наставе је да ученик, уз додатну помоћ 

наставника, стекне минимум основних знања из садржаја које предвиђа програм физике у основној 

школи. 

Слободне активности ученика, који су посебно заинтересовани за физику, могу се 

организовати кроз разне секције младих физичара. 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

ЦИЉ 
 

Циљ учења Информатике и рачунарства је оспособљавање 

ученика за 

управљање информацијама, безбедну комуникацију у 

дигиталном 

окружењу, креирање дигиталних садржаја и рачунарских 
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програма за 

решавање различитих проблема у друштву које се развојем 

дигиталних 

технологија брзо мења. 

РАЗРЕД 
 

Осми 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 34 часа 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
По завршетку разреда 

ученик 
ће бити у стању да: 

– унесе и мења податке у 

табели; 

– разликује типове 

података у 

ћелијама табеле; 

– сортира и филтрира 

податке 

по задатом критеријуму; 

– користи формуле за 

израчунавање статистика; 

– графички представи 

податке 

на oдговарајући начин; 

– примени основне 

функције 

форматирања табеле, 

сачува је 

у пдф формату; 

– приступи дељеном 

документу, коментарише и 

врши измене унутар 

дељеног 
документа; 
– наведе потенцијалне 

ризике 

дељења личних података 

путем 

интернета, поготову 

личних 

података деце; 

– повеже ризик на 

интернету и 
кршења права деце; 
– објасни појам „отворени 

подаци”; 

 

ИКТ 

 

 

Радно окружење програма за 

табеларне прорачуне. Креирање 

радне табеле и унос 

података (нумерички, 

текстуални, датум, време....). 

Формуле и функције. 

Примена формула за 

израчунавање статистика. 

Сортирање и филтрирање 

података. 

Графичко представљање 

података. 

Форматирање табеле (вредности 

и ћелија). 

Рачунарство у облаку − дељене 

табеле (нивои приступа, измене и 

коментари). 

 

 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

Заштита личних података. 

Права детета у дигиталном добу 

Отворени подаци. 

Појам и примена вештачке 

интелигенције 

Садашњост и будућност 

вештачке интелигенције – етичка 

питања 

 

РАЧУНАРСТВО 

 

Програмски језици и окружења 

погодни за анализу и обраду 

података (Jupyter, Octave, R, ...). 

Унос података у 

једнодимензионе низове. 

Једноставне анализе низова 

података помоћу библиотечких 

функција (сабирање, просек, 

минимум, максимум, сортирање, 

филтрирање). 

 

 

Онлајн упитник (креирање − 

типови питања, дељење − нивои 
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– објасни појам вештачке 

интелигенције својим 

речима; 

– наведе примере 

коришћења 

вештачке интелигенције у 

свакодневном животу; 

– објасни утицај вештачке 

интелигенције на живот 

човека; 

– успостави везу између 

отварања података и 

стварања 

услова за развој иновација 

и 

привредних грана 
за које су 
доступни 
отворени подаци; 

 

– унесе серију (низ) 

података; 

 
– изврши 
једноставне анализе 
низа података 
(израчуна збир, 
просек, проценте, 
...); 

 

– графички 

представи низове 
података (у облику 

линијског, 
стубичастог или 

секторског 
дијаграма); 

 

– унесе табеларне 
податке или их учита 
из локалних датотека 
и сними их; 

 

– изврши основне 
анализе и обраде 

табеларних података 
(по врстама и по 

колонама, сортирање, 

ПРОЈЕКТНИ 

ЗАДАЦИ 

приступа и безбедност). 

Онлајн упитник (прикупљање и 

обрада података, визуaлизација). 

Отворени подаци. 

Инфографик. 

Управљање дигиталним 

уређајима (програмирање 

уређаја). 

Фазе пројектног задатка од 

израде плана до представљања 

решења. 
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филтрирање, ...); 

 

– сарађује са осталим 
члановима групе у 
свим фазама 
пројектног задатка; 

 
– сараднички 
осмисли и 
спроведе фазе 
пројектног 
задатка; 

 

– самовреднује 
своју улогу у 
оквиру пројектног 
задатка/тима; 

 

– креира рачунарске 
програме који 
доприносе 
решавању 
пројектног задатка; 

 
– поставља резултат 

свог рада на Интернет 

ради дељења са 

другима уз помоћ 

наставника; 

 
– вреднује своју 
улогу у групи при 

изради пројектног 
задатка и активности 

за које је био 
задужен. 

 

 
Кључни појмови садржаја: анализа података, табеларни прорачуни, статистика, визуaлизација 

података, дељене табеле, вештачка интелигенција, лични подаци, отворени подаци, инфографик 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА  
Програм наставе и учења информатике и рачунарства, у другом циклусу основног образовања и 

васпитања, организован је по спиралном моделу и оријентисан је на остваривање исхода. Исходи су 
јасни и прецизни искази о томе шта ученик зна да уради и вредносно процени по завршетку процеса 
учења. Наставни програм предмета информатика  

и рачунарство се састоји из три тематске целине: Информационо-комуникационе технологије (скр. 
ИКТ), Дигитална писменост и Рачунарство.  
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Да би сви ученици остварили предвиђене исходе, потребно је да наставник упозна 

специфичности начина учења својих ученика и према њима планира и прилагођава наставне 

активности. Наставник треба да осмисли активности тако да укључују практичан рад уз примену 

ИКТ-а, повезивање различитих садржаја из других тема унутар самог предмета, као  
и са другим предметима. Пожељно је да планиране активности ученика на часу прати сажето  
и јасно упутство за реализацију задатка, уз евентуалну претходну демонстрацију поступка од 

стране наставника. Оставити простор за ученичку иницијативу и креативност − кроз дискусију са 

ученицима одабирати адекватне алате, концепте и стратегије за реализацију одређених 

активности. У току реализације планираних активности радити на успостављању  
и неговању навика и понашања као што су поступност, аналитичност, истрајност, самосталност у 

раду, али и спремност на сарадњу и одговоран приступ тимском раду.  
Достизање дефинисаних исхода може се остварити уз одређени степен слободе наставника како у 

избору метода рада, програмских алата и технологија (рачунар, дигитални уређај...), тако и у 

редоследу и динамици реализације елемената различитих тематских области. На интернету и у 
литератури се могу наћи примери добре праксе које, уз прилагођавање условима рада и поштовање 

ауторских права, треба користити у настави и учењу.  
С обзиром да је настава Информатике и рачунарства теоријско-практичног карактера, часове 

треба реализовати поделом одељења на 2 (две) групе, уколико одељење има више од 20 ученика. 
Програм наставе и учења може се остваривати на самосталним или спојеним часовима у складу са 
могућностима школе. Подсетити ученике на значај поштовања правила која важе у кабинету и у раду 

са рачунарима и опремом, кроз демонстрацију и личну активност ученика (правилно укључивање, 
пријављивање, коришћење, одјављивање и искључивање рачунара).  

Наставницима се препоручује да у току осмог разреда, ради развијања међупредметних 
компетенција и остваривања корелације са другим предметима, реализују са ученицима најмање два 

пројектна задатка који обухватају теме и из других предмета. Време реализације пројектних задатака 
(једног из области ИКТ и Дигитална писменост и другог из области Рачунарство) одређује наставник 

у договору са ученицима и са наставницима других предмета, који обухватају област изабране теме. 
При избору тема, понудити неколико пројектних тема и омогућити тимовима ученика да одаберу ону 

која највише одговара њиховим интересовањима.  
Предлог за реализацију програма  

Ради лакшег планирања наставе даје се оријентациони предлог броја часова по темама (укупан број 
часова за тему, број часова за обраду новог градива + број часова за утврђивање и систематизацију 
градива). 

Информационо-комуникационе технологије (10) 

Дигитална писменост (4) 

Рачунарство (12)  
Пројектни задаци (8)  
Приликом израде оперативних планова наставник распоређује укупан број часова предвиђен за 

поједине теме по типовима часова (обрада новог градива, утврђивање и увежбавање, понављање, 
проверавање и систематизација знања), водећи рачуна о циљу предмета и исходима. 

 
 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
 
Наставни програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са 

дефинисаним исходима, односно да планира како да оствари исходе, које методе и технике да 

примени, као и које активности ће за то одабрати. Дефинисани исходи показују наставнику и која 

су то специфична знања и вештине која су ученику потребна за даље учење  
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и свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити 
на мање који одговарају активностима планираним за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи 
у програму разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је за друге потребно више 

времена, више различитих активности и рад на различитим садржајима. Исходе треба посматрати као 
циљ коме се тежи током једне школске године. Наставу у том смислу треба усмерити на развијање 
компетенција, и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода.  

При обради нових садржаја треба се ослањати на постојеће искуство и знање ученика, и настојати, 
где год је то могуће, да ученици самостално изводе закључке. Основна улога наставника је да буде 

организатор наставног процеса, да подстиче, организује и усмерава активност ученика. Ученике треба 
упућивати да, осим уџбеника, користе и друге изворе знања, како би усвојена знања била трајнија и 
шира, а ученици оспособљени за примену у решавању разноврсних задатака.  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој 
рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини 
интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облика рада зависи од наставних садржаја које треба 

реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и 
индивидуалних карактеристика ученика. 

 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
 

Анализа података  
Анализа података и доношење закључака и одлука на основу података представља једну од 

најзначајнијих вештина у савременом друштву. Стога је ова тема у фокусу током читавог осмог 
разреда, и подаци и њихова анализа се обрађују кроз све три тематске целине. У оквиру теме ИКТ, 

подаци се обрађују и анализирају коришћењем програма за табеларне прорачуне, у оквиру теме 
Дигитална писменост прича се о поузданости података и значају заштите података и приватности, 
као и о појму вештачке интелигенције и примени у свакодневном животу. У оквиру теме Рачунарство 
приказује обрада података применом специјализованих програмских језика и окружења.  

Подаци су у рачунарима обично организовани табеларно. На пример, информациони системи 
предузећа дају могућност извоза разних извештајa у облику табела. У последње време је све чешћа 
пракса да уместо традиционалних извештаја које можемо одштампати и презентовати на папиру 
информациони систем извештај даје у форми Excel табеле у којој 
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можемо сами да сортирамо, филтрирамо, групишемо и сумирамо податке, правимо дијаграме, а ако 

умемо, радимо и напредније анализе. Поред података извезених из разних информационих система 
(на пример, електронских дневника школе), на располагању је све више отворених података који могу 
да се користе. Када се на вебу нуди преглед неких података, све се чешће очекује да постоји 

могућност преузимања комплетних података, тако да свако може да их анализира како жели. Наравно, 
то је повезано и са политиком до које мере неко жели да отвори своје податке, али у случајевима када 
подаци треба да су јавно доступни очекује се да и у техничком смислу буду отворени.  

У оквиру едукативних материјала за Информатику и рачунарство за 8. разред треба да постоји 
неколико скупова података пажљиво припремљених за потребе наставе и учења. Као основа се могу 
користити отворени подаци или подаци из нечијег информационог система (уз одобрење власника 
података) које евентуално можемо додатно припремити да би били згоднији за наставу.  

Подаци треба да буду из домена који су блиски ученицима. Један такав пример чини електронска 
дневничка евиденција ученика једног одељења или школе. Уз имена ученика, у једној табели се 

обично налазе њихове закључне оцене из различитих предмета, а у другој њихови изостанци. Слично, 

може се посматрати табела резултата неког такмичења у којој су уз имена ученика доступни и називи 
школа одакле долазе, окрузи и поени ученика на појединачним задацима. Поред домена везаних за 
школу и наставу, интересантан домен могу представљати спортски резултати и статистике појединих 
играча, затим подаци о музици и филмовима и слично. Поред отворених, унапред припремљених 

података, препоручује се коришћење података који ученици сами креирају на основу примера из 
реалних животних ситуација: планирање и приказ кућног буџета, пригодан пример за пословање 
продавнице са одређеним бројем артикала, трошковник за летовање и слично.  

Веома је значајно да ученици разумеју смисао различитих анализа података и да умеју да изведу 
закључке на основу добијених резултата. Кроз мноштво примера обучити ученике да самостално могу 
да одреде анализе (статистике, графиконе) које ће им омогућити да на основу података дају одговоре 
на постављена питања, уоче правилности међу подацима, корелације и евентуалне узрочно-
последичне зависности.  

Информационо-комуникационе технологије  
Пре преласка на опис програма за табеларна израчунавања поновити укратко са ученицима 

значење појмова: податак, информација и информатика (са нагласком на примени и значају података 
и информација у савременом друштву, не инсистирајући на прецизним дефиницијама). Дискутовати о 
могућим начинима прикупљања података (из постојеће документације, анкетирањем, прикупљањем 

отворених података…), обраде прикупљених података, представљања података (подсећањем на раније 
уведене примене табела у склопу текстуалних докумената и презентација са табелама) и преношења 
информација уз помоћ дигиталних уређаја у савременом друштву. Описати значење појма аутоматске 

обраде података и укратко описати различите могућности аутоматске обраде података.  
Радно окружење изабраног програма за табеларне прорачуне  

Представити изабрани програм за табеларне прорачуне и његову примену у различитим областима 
(нпр. креирање спискова, евиденција, израчунавање трошкова, прихода, расхода…). Навести примере 

из реалних животних ситуација у којима познавање рада у овим програмима олакшава обављање 
конкретних задатака (на пример, обрада резултата контролног задатка, израчунавање успеха ученика 

одељења, вођење месечног буџета домаћинства. Поменути занимања која имају потребу да користе 

овакве програме за разне прорачуне и вођење евиденције: економисти, рачуновође, инжињери...). 
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Увести концепт радне табеле у изабраном програму, са освртом на раније употребљаване табеле 

за представљање података у програмима за обраду текста и/или израду мултимедијалних 
презентација.  

Укратко описати улогу основних елемената радног окружења одабраног програма за табеларне 
прорачуне (менија, палета са алаткама, картица, статусне линије...). Увести појмове: радна свеска, 
радни лист (радна табела, табела), ћелија (поље), ред (врста), колона  

и опсег (распон) ћелија. Приликом рада са радним свескама које могу имати више радних листова 
(табела), приказати поступак промене активног радног листа и именовања појединачних радних 
листова. Описати навигацију (кретање) кроз табелу (коришћењем миша и тастатуре). За ефикасније 
кретањe кроз табелу користити приказати основне пречице на тастатури.  

Унос података  
Описати поступак уноса података, водећи рачуна о типу података који се уноси. Демонстрирати 

унос целих бројева (бројева без децимала), реалних бројева (бројева са децималама), текста, датума, 

времена и новчаних валута. Нагласити предности нумеричке тастатуре при уносу нумеричких 

података. Приказати могућност уноса текста у више редова у једну ћелију табеле. Скренути пажњу на 
различито поравнавање садржаја ћелија у зависности од типа података (и објаснити да су бројеви 

поравнати надесно, исто као код потписивања приликом сабирања у математици). Скренути пажњу на 

то да програми тип података одређују аутоматски, на основу садржаја ћелије, што може довести до 

неочекиваног и нежељеног понашања (нпр. погрешног препознавања броја телефона који почиње са 
06... или јединственог матичног броја грађана ЈМБГ, као нумеричког податка, до препознавања броја 

као датума и слично). Приказати поступке експлицитне промене типа податка (форматирања ћелија) 

на нивоу појединачних ћелија, редова, колона и селектованих распона ћелија. Приказати подешавање 

приказа бројева на одређени број децимала, као и приказа у облику процената. Приказати подешавање 
формата приказа датума и времена. Истаћи разлику између категорије података и формата приказа (на 

пример, податак категорије датум може бити приказан у формату са нумеричком, али у формату са 

текстуалном ознаком месеца, док број може бити приказан у облику процента или обичног 
децималног записа). Демонстрирати различит приказ и тумачење истог податка при промени формата 

ћелија.  
Демонстрирати могућности копирања и премештања садржаја ћелија, редова, колона или опсега. 

Демонстрирати могућности уметања и брисања редова тј. колона, као и промене редоследа редова тј. 
колона. Демонстрирати могућност претраге и замене садржаја ћелија табеле.  

Приказати поступак снимања радне табеле, учитавања података из снимљене радне табеле, као и 
увоза података из текстуалних датотека (података раздвојених зарезима, csv). Приказати могућност 
снимања табеле у облику шаблона.  

Приказ и форматирање табеле  
Приказати могућност сакривања и поновног приказивања редова и колона табеле, као и могућност 

поделе приказа табеле (пре свега у сврху фиксирања линије заглавља која остаје при врху током 
скроловања садржаја веће табеле). Представити опције за побољшање прегледности података 
груписањем редова и колона, као и замрзавањем изабране области (окна) како би иста била стално 
видљива при прегледу остатка садржаја радног листа.  

Објаснити могућности естетског подешавања и обликовања садржаја табеле (подешавање боје 
ћелија, оквира, боје текста, фонта и његове величине, ширине колона, висине редова, поравнавања 
текста у ћелијама и слично). Приказати могућности стилизовања ћелија унапред дефинисаним 
стиловима, као и конверзије опсега ћелија у табелу са већ дефинисаним изгледом које нуди програм. 
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Дати примере спајања суседних ћелија и раздвајања групе ћелија на појединачне ћелије. Код 

форматирања насловних ћелија табеле потребно је скренути пажњу на то да груписање онемогућава 
разне обраде података из табеле (треба га избегавати у централном делу табеле који садржи податке).  

Показати прелом страница једног листа радне табеле када прелазе оквире формата штампане 
странице и објаснити чување табеле у PDF формату.  

Планирање организације података, креирање радне табеле  
Нагласити важност планирања, које треба да претходи процесу креирања радне табеле у самом 

програму. Изабрати адекватан пример, близак ученицима како би уочили битне елементе 

организације података у радној табели. Погодан пример, могао би бити представљање успеха 

ученика школе, изостанци ученика, табеле за такмичење. Напоменути  
и конкретне користи од израде таквих табела, на пример за разредног старешину или школу (за 

ове потребе могуће је креирати радну свеску – „Успех ученика осмог разреда”, радна свеска би могла 
имати: лист1 за 8/1, лист2 за 8/2... лист n − који би приказивао збирно податке за сва одељења осмог 

разреда).  
Планирање организације података  

За изабрани пример (креирање радне свеске: „Успех ученика осмог разреда“) приказати 

поступак планирања и креирања радне свеске, свако одељење може да креира по један радни лист 

а наставник да преузме најбоље урађене примере за свако одељење и демонстрира повезивање 

радних листова и креирање радног листа успех ученика осмог разреда, израду графикона, 

шаблона и подели ученицима као пример за даљи рад на овом документу.  
У поступку планирања, извршити са ученицима анализу података, које је потребно да садржи таква 

табела. Навести релевантне изворе за прикупљање података у окружењу на које се подаци односе (на 
пример, окружење школа, за извор изабрати Дневник рада одељења), планира конкретан скуп 
података који је потребан да би ученици могли да планирају обраду података (на пример 

израчунавање појединачног просека по ученику и просека за сваки предмет, планирају које ћелије ће 
обухватити формулом, који математички модел да примене и осмисле формулу која се може 

применити у изабраном програму). Демонстрирати поступак избора одговарајућих функција, методе 
повезивања података уносом формуле којом се одређује успех одељења. Демонстрира се и израда 

радног листа за потребне збирне податке за осми разред.  
Описати укратко појмове ентитет и атрибути. Нагласити како је у уобичајеном поступку 

планирања радне табеле, потребно да се прво одреди шта је у задатку ентитет (у нашем примеру то 
је ученик) и како се може описати у табели помоћу атрибута (скуп карактеристика којима се описује 
ентитет: редни број, име, име родитеља, презиме, подаци  

о постигнутом успеху из предмета, као и владања, одређивање које оцене не улазе у просек и како 
се решава проблем са ...).  

Уобичајено је да се ентитет (ученик) представља у једном реду (за сваког ученика по један ред 

табеле), а да се атрибути (карактеристике) представљају по колонама. Препоручити да приликом 

планирања примене принцип, да сваки атрибут описује посебну карактеристику 

(свака колона носи назив издвојеног податка, на пример: уместо једне колоне „Име и 

презиме” треба одвојити у две колоне, са описима: „Име” и „Презиме” ученика). 

Креирање табеле  
Након планирања наставник описује поступак креирања радне свеске у изабраном програму за 

табеларне прорачуне. За опис ентитета (у нашем примеру: ученик), уобичајено је да се у првом 

реду са лева на десно уносе називи колона – атрибути (у нашем примеру: редни број, име, име 

родитеља, презиме, српски, први страни језик, историја, ...), а у сваком наредном врши се унос 

вредности за сваки од атрибута уписивањем одговарајуће вредности у засебној колони. Нагласити 

могућност додавања колона и редова иако нису планиране пре 



627 

 

 
креирања радне свеске (у нашем примеру, ако нам је потребно да знамо број дечака и девојчица у 

одељењу, можемо да додамо посебну колону пол уместо да, на пример, све врсте са дечацима обојимо 
у плаву, а све врсте са девојчицама обојимо у црвену боју). Објаснити како је најбоље податке 
записати у табеларној форми, да би се касније једноставније и ефикасније са њима радило (на пример, 

да први ред садржи наслове колона, да нема спајања ћелија, да су сви подаци у повезаном 
правоугаоном распону ћелија, да су евентуални додатни подаци, на пример, напомене раздвојени 
празним редом од главног дела табеле). Демонстрирати предности овакве организације (на пример, 
кроз аутоматско сортирање без експлицитног означавања распона).  

Објаснити да се подаци могу уносити било на један радни лист у једној табели (представљање 
ученика свих одељења на радном листу „осми разред”), или да користимо више табела односно више 

листова (у нашем примеру, ако се креира само једна радна табела са успехом ученика осмог разреда, 
подаци о свим ученицима могу бити унети у исту табелу тако што се додаје колона у којој ће бити 
приказана ознака одељења, или да решење представимо креирањем посебне табеле за свако одељење, 
где се сваки лист табеле може именовати ознаком одељења).  

Сортирање података  
Описати појам сортирање. Представити поступак који се примењује приликом сортирања, на 

примеру сортирања нумеричких и текстуалних података. На реалним примерима илустровати потребу 
за сортирањем података. Сортирање вршимо у циљу одређивања редоследа ентитета на изабраном 

примеру (на нашем примеру, редоследа ентитета ученика: сортирањем ученика једног одељења на 

основу презимена или на основу просечне оцене за успех), у циљу груписања ентитета пре 

одређивања статистика појединачних група (на пример, сортирање учесника такмичења на основу 
школе из које долазе, разреда који похађају ако се сви налазе у истој радној табели, пре израчунавања 

просечног броја поена за сваку школу или разред), у циљу уочавања и уклањања дупликата (на 

пример, одређивања броја пријављених учесника семинара, ако су се неки учесници грешком 
пријавили више пута), у циљу упоређивања два списка и слично. Приказати могућност сортирања 

редова на основу вредности у одабраној колони. Дефинисати растући/неопадајући и 

опадајући/нерастући поредак и приказати поступак којим се бира поредак приликом сортирања. 

Дискутовати подразумевани поредак нумеричких и текстуалних података (абецедни – лексикографски 
поредак). Приказати поступке које треба применити у програму за табеларна израчунавања за потребе 

сортирања на основу више критеријума, тј. по подацима у више колона (објаснити значење појма на 

конкретном примеру, сортирати ученике на основу презимена, а оне са истим презименом на основу 

имена или сортирати ученике на основу одељења из које долазе, а оне из истог одељења на основу 
просечне оцене). Нагласити да се приликом сортирања најчешће сортирају редови (утврђује се 

редослед редова), али да је могуће сортирати и променити редослед колона табеле (овај поступак није 

неопходно демонстрирати). Нагласити важност претходног селектовања пре примене поступка 

сортирања (ако постоји селекција дела табеле, сортира се извршава само на селектовани распон, што 
некада може довести до грешака).  

Елементарне статистике, формуле, функције  
Описати појам статистика (навести препознатљиве примере статистичких података на нивоу 

одељења и указати на сврху, као на пример: број дечака/број девојчица у односу на укупан број 

ученика у одељењу, говори о родној заступљености ученика у одељењу). Најважније статистике 

серија података су: број података у серији, збир, аритметичка средина, минимум и максимум. 

Демонстрирати неколико начина како се ове статистике израчунавају за одређени распон ћелија 

или целе врсте или колоне. Приказати очитавање статистика селектованих ћелија са статусне 

линије. Приказати како се збир може израчунати 
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применом алатке за аутоматско сумирање. Истаћи добру праксу да се вредност статистике раздвоји 

празним редом од табеле. Увести појам формуле, адресе ћелије (нпр. A3) и адресе распона ћелија 

(нпр. A3:B5). Скренути пажњу на обавезност навођења знака једнако на почетку формуле. Скренути 

пажњу на разлику између приказа формуле у пољу за унос података и приказа њене вредности у 
ћелији. Рећи да се формуле могу користити за израчунавање вредности елементарних математичких 

израза, али да им то није главна намена. Приказати употребу функција SUM, COUNT, MAX, MIN, 

AVERAGE (корелирати појмове који се употребљавати и математичке моделе који су у основи ових 

функција). Поменути да поред ових основних статистичких функција програми за табеларна 
израчунавања имају могућност израчунавања вредности много ширег скупа функција, приказати 

палету за избор функција и продискутовати основне категорије функција (математичке, финансијске, 

статистичке...), без инсистирања на детаљима појединачних функција (Приказати употребу функције 

IF на изабраном примеру, поступак и начин приказивања одговарајуће вредности за успех ученика 
исписује у одговарајућој ћелији текст „одличан”, уколико су у ћелији за просечну оцену добијене 

вредности „веће или једнаке 4,5”).  
типова графикона (линијски, стубичасти, секторски) и мини графикона (енгл. sparklines), као  

и коришћење већ уграђених модела форматирања. Нагласити значај одабира података који се 

стављају на координате осе (приказати и на изабраном примеру, радног листа успех ученика 

осмог разреда на посебним табелама успех по одељењима, просечан број изостанака по 

одељењима, проширити анализу у односу на просек у школи, а за очитавање са графика могу се 

посматрати максимални, минимални резултати одељења у односу на просек у школи  
и сл.). Приказати могућност визуелизације и упоређивања више серија података на истом 

графикону (на пример, кретање температура у два удаљена града током истог временског периода). 
Приказати коришћење и подешавање легенде на графиконима. Демонстрирати како се графички 
приказ података аутоматски ажурира при измени вредности у оним ћелијама које су обухваћене 

(референциране) при креирању графичког приказа. Указати на могућности накнадних корекција 
креираних графикона које се тичу: измена типа графикона, селекције података за приказ, замене 

редова и колона, натписа (као на пример при врху придружити нумеричку вредност) као и 
форматирања приказаног садржаја.  

Форматирање табеле  
Истаћи важност лако читљивог приказа података при подешавању: висине колона и ширине 

редова, избору фонта и поравнања садржаја, истицања појединачних ћелија или опсега ћелија − 
уоквиравањем, бојењем или сенчењем. При том приказати могућности стилизовања ћелија унапред 
дефинисаним стиловима, као и конверзије опсега ћелија у табелу са већ дефинисаним изгледом које 
нуди програм.  

Представити опције за побољшање прегледности података груписањем редова и колона, као и 
замрзавањем изабране области (окна) како би иста била стално видљива при прегледу остатка 
садржаја радног листа.  

Рачунарство у облаку − дељене табеле  
Подсетити ученике на појам који су већ сретали, рачунарство у облаку. Нагласити две основе 

особине које рачунарство у облаку омогућава: складиштење и дељење датотека. Обновити са 
ученицима појмове дељени диск, дељени документи и креирање и отпремање датотеке. Објаснити 
креирање онлајн табеларног документа преко опције табеле Гугл табеле, унос и едитовање података, 

дељење табеле и права приступа (може да измени, може да коментарише и може да види).  
Дигитална писменост 

Заштита података  
Отворити наставну тему разговором са ученицима чији је циљ да осигура њихово разумевање 

природе личних података и начина на које се они деле и злоупотребљавају у дигиталном окружењу. 
Право на заштиту личних података и приватности јесте једно од основних људских права које је, 
наглим развојем дигиталне технологије и интернета, озбиљно доведено у питање. У ери великих 

података, лични подаци третирају се као „нова нафта”. Наставник треба да упозна ученике како се 
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користе подаци које о корисницима интернета, њиховим активностима и понашању, прикупљају 
претраживачи интернет страница, саме интернет странице и друштвене мреже. Посебну пажњу треба 

посветити креирању личног профила ученика на интернету, било да је у питању играње видео-игара, 
друштвене мреже или веб-сајтови за учење.  

Наставник треба да упозна ученике и са правима детета прописаним Конвенцијом о правима 

детета и појасни да се она односе и на дигитално окружење. Уместо питања да ли права детета 

важе и у дигиталном свету, стручњаци су покренули друго питање: како осигурати пуно 

поштовање права детета у дигиталном свету. С обзиром на то да је Конвенција о правима 

детета најважнији међународни документ којим се штите права детета, наставник посебно треба 

да упозна ученике са чл. 2, 16, 17, 19, 34 и 35. Конвенције, стављајући их у контекст ризика и 

кршења права деце на интернету (изложеност дигиталном 

насиљу; говор мржње, стереотипу, предрасуде; изложеност непримереним садржајима; 
злоупотреба личних података и идентитета).  

Наставник треба да подстакне ученике да идентификују начине на које одрасли својим понашањем 
у дигиталном окружењу крше право детета на приватност, као и да им помогне да разумеју улогу 

одраслих (родитеља, наставника, креатора интернет садржаја и јавних политика) у заштити њихових 
права у дигиталном окружењу. Препознавање узрасних ограничења за коришћење различитих сервиса 
на интернету такође је од виталног значаја за осигурање безбедности ученика у дигиталном простору.  

Отворени подаци  
Наставник упознаје ученике са начинима сакупљања и обраде података. Предочава ученицима везу 

између грађанских права и обраде података, као и да Република Србија има институцију Повереника 
за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. Уводи појам отворени подаци и 
појашњава начине проналажења, приступања и преузимања са нагласком да треба наводити извор са 

кога су преузети, приликом коришћења ових података. Посебну пажњу наставник треба да посвети 
објашњењу везе између отварања података и генерисања нових радних места, те остваривања 
економске добити кроз рад у професијама везаним за сакупљање података, администрацију база 

података, анализу података и сл.  
Вештачка интелигенција  

Како су за реализацију теме Вештачка интелигенција предвиђена два часа и један пројекат, 
препорука је да се на првом часу разматра тема Појам и примена вештачке интелигенције, а на другом 
Садашњост и будућност вештачке интелигенције – етичка питања.  

Разговор са ученицима о овој теми пожељно је започети дискусијом, а као пример теме за 

дискусију може послужити „Интелигенција у живом свету и код машина (вештачка интелигенција)”. 
Циљ ове дискусије је процена, да ли су ученици и колико упознати са развојем технологије из домена 

вештачке интелигенције на основу филмова, литературе коју читају, сазнања преко интернета... 

Пожељно је наводити ученике да опишу своја искуства кроз употребу „паметних” уређаја, шта 
очекују да ће се у будућности дешавати у овој области, на пример: да ли можемо ускоро да очекујемо 

роботе андроиде у непосредном окружењу, да ли ће машине „управљати” људима у блиској 

будућности… Приближити појам вештачке интелигенције као гране науке која тежи стварању 

„интелигентних програма и машина” којима се жели достизање свих нивоа људске интелигенције и 
што реалније симулирање људског понашања. Нагласити да се неке науке и научне дисциплине 

(рачунарске науке, математика, психологија, део биологије који се бави неруонима, социологија, 

филозофија...) интензивно баве питањима развоја и примене вештачке интелигенције. Објаснити 

најчешће коришћену скраћеницу за вештачку интелигенцију у стручној литератури AI (Artificial 
Intelligence).  

Описати укратко појам „машинско учење”, напоменути да је данас развој машинског учења 
доминанта грана у развоју вештачке интелигенције, где се рачунарима омогућава да уче без 
експлицитног програмирања односно да користе алгоритме за уочавање образаца у подацима, на 
основу чега се одређује њихово даље понашање.  
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Представити примере примене вештачке интелигенције у свакодневном животу. Приликом 
реализације ове теме препоручује се подела ученика у групе, ради истраживачког рада, током којег ће 
се детаљније упознати са некoм од наведених примена.  

Оптичко препознавање знакова: Објаснити одакле потиче назив за ове технологије, односно дати 
термин на енглеском OCR (Optical Character Recognition). Уз коришћење скенера и неких од 
бесплатних алата објаснити препознавање текста као софтверску технологију која претвара слике 
бројева, слова, знакова интерпункције са штампаних или 
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писаних докумената у карактере које читају други програми. Објаснити да су данас развијени 

алгоритми који могу да нпр. потпуно разликују рукописе две различите особе. Навести један од 
недавних примера примене ових алгоритама, који су настали развојем вештачке интелигенције, 
анализирани оригинални рукописи Виљема Шекспира стари пет векова да би се установило да ли је 
аутор свих рукописа исти човек.  

Препознавање лица: Tехнологија препознавања лица подразумева утврђивањe идентитета на 

основу специфичних детаља људског лица. Препознавање лица може да се користи како би се 

људи идентификовали на фотографијама, видео записима или у реалном времену. Објаснити 

развој софтвера за препознавање лица, који користи уређаје са сензорима помоћу којих се 

мапирају одређене карактеристичне црте лица: размак очију, носа, контуре усана, ушију, браде 

итд. Дигитална слика се упоређује са сликама у бази података. Објаснити да овакви 

аутоматизовани системи за идентификацију врше проверу идентитета појединаца веома брзо (у 

само неколико секунди, па и брже). Направити разлику између коришћења овог софтвера само за 

идентификацију и савременије верзије оваквих софтвера где се врши још сложеније мапирање 

израза лица да би се идентификовале емоције као што су гађење, радост, бес, изненађење, страх 

или туга на људском лицу помоћу софтвера за обраду слика. Дати пример друштвених мрежа где 

је коришћење алгоритама за препознавање лица врло изражено од почетка постојања оваквих 

мрежа, у вези са тим објаснити појаву таговања где се добровољно допуњује база лица која на 

крају припада приватној компанији. Такође, на примеру друштвених мрежа објаснити начин на 

који се врши анализа ставова и осећања на основу комуникације која се преко те мреже обавља. 

Објаснити да је оваква анализа потребна у комерцијалне сврхе компанијама да на основу 

позитивних или негативних коментара виде праву слику неког бренда, политичке фигуре...  
Паметни системи за превођење: Дати пример Гугл преводиоца као сервиса који користи систем за 

превођење заснован на вештачкој интелигенцији. Објаснити да је од прве верзије до ове која се сада 
користи овај систем вишеструко унапређиван. Упознати ученика са неким побољшањима која су 

уведена: дуално учење (dual learning) – сваки пут се унета реченица преводи не само у жељеном 

смеру, већ се превођење дешава и у обрнутом смеру, а идеалан резултат подразумева да се након 

сваког превођења добијени резултати подударају; мреже за промишљање (deliberation networks) – исте 
реченице се преводе небројено много пута, те се у том процесу исправљају претходне грешке; 

заједничко тренирање (joint training) – када алатка у једној верзији превођења креира парове реченица, 

подаци се преносе на систем, те се примењују и на превођење у другом смеру; проверавање резултата 

– систем може да чита два превода истовремено (и са српског на енглески, и са енглеског на српски), 
и упореди преводе како би био сигуран да се све подудара, те елиминише грешке које доводе до 

непоклапања.  
Препознавање говора и коришћење гласовних асистената: Објаснити Гугл асистент као 

обједињен Гугл сервис где је гласом односно гласовним командама омогућено коришћење више 

апликација. Такође, у унапређеном сервису врши се анализа комуникације коју корисник има у 
оквиру Ало или сличних апликација на основу којих сервис креира предлоге прилагођене кориснику, 

поменути Гугл дуплекс сервис где дигитални асистент може да врши резервације и заказује састанке.  
Аутономна возила: Објаснити укратко и информативно концепт возила са аутономним 

управљањем, као и технологије које овакви аутомобили користе: радари, камере, ултразвук, 

сателитска комуникација, пренос података и коришћење сервиса у „облаку”. Направити анализу са 
ученицима у ком правцу ће се даље одвијати развој оваквих возила, одговорити на више питања: да 
ли ће у будућности аутомобил моћи да препозна власника и остале путнике у аутомобилу, на који 
начин ће се одвијати комуникација између возача и 
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аутомобила, да ли ће такви аутомобили допринети већој безбедности у саобраћају или супротно.  
Вештачка интелигенција у видео-играма: Упознати ученике са тим да примена вештачке 

интелигенције у видео-играма представља понашање противничког играча у односу на наше потезе и 

да је највећа препрека за вештачку интелигенцију играње игре у реалном времену и кратко време у 

коме мора да се „одговори”. Mortal Combat је једна од најпопуларнијих игрица где су потези које је 
спроводио рачунар директно зависили од потеза које је спроводио играч или од позиције на којој се 

играч налазио. Ово је реализовано постојањем базе која се претраживала у циљу да се нађе потез који 

је најбољи у односу играчев потез. Ипак, захтеви игрице су били такви да је та претрага требала да 
буде јако плитка јер су резултати били потребни брзо у реалном времену. Поменути које су то 

најчешће технике које су потребне у видео играма да би биле занимљиве: налажење путање кретања, 

доношење одлука, тактичка и стратешка интелигенција и машинско учење ( у које могу да се сврстају 

неуронске мреже и учење уз помоћ стабла претраге).  
Паметни градови: Објаснити концепт постојања паметних градова у којима би се, користећи 

најсавременије технологије, остварило повезивање свих сегмената града у циљу побољшања градских 

услуга и инфраструктуре, побољшања животне средине и квалитета живота грађана. Навести 

технологије чији је развој врло важан да би се овако нешто остварило: интернет мрежа (у овом 

тренутку постављање 5Г технологије); сензори који су уграђени у сваки физички уређај који је 
саставни део интернет мреже, од паметног сата преко паметних аутомобила, медицинских уређаја, до 

паметне куће и паметне градске инфраструктуре и свих система и услуга; обрада велика количина 

података генерисаних паметним градом применом вештачке интелигенције. Велики број паметних 

апликација у граду може играти кључну улогу за функционисање паметног града, од побољшања 
саобраћаја преко паметног управљања паркингом до сигурне интеграције аутономних возила. 

Анализирати са ученицима у којим сегментима коришћење вештачке интелигенције може најбоље 

помоћи у руковођењу таквим градом: аутономно планирање руте јавног превоза, управљање 

електричном мрежом, паметно управљање саобраћајем, знатно убрзане и скраћене поштанске 
услуге...  

Вештачка интелигенција на друштвеним мрежама и на интернету: Описати улогу алгоритама 

вештачке интелигенције у одабиру садржаја који се приказује корисницима на интернету и на 

друштвеним мрежама. Навести примере који приказују како се на основу претходно понашања 
корисника одређују рекламне поруке које ће му се приказати, објаве пријатеља на друштвеним 
мрежама које ће му бити приказане (нагласити да се скоро никада не приказују све објаве свих 

пријатеља), препоруке за филмове које треба да погледа и слично. Дискутовати како данас и 
рангирањем редоследа садржаја различитих претрага управљају алгоритми вештачке интелигенције, 
као и могуће последице тога на креирање јавног мњења. Дискутовати примену вештачке 
интелигенције у системима за филтрирање нежељене поште и скренути пажњу ученицима на то да 

услед грешака у тим системима неке поруке могу погрешно бити класификоване као нежељене.  
Садашњост и будућност вештачке интелигенције: Представити етику вештачке 

интелигенције као део етике технологије специфичне за роботе и друга вештачко интелигентна 

бића. Размотрити са ученицима на које све начине развој вештачке интелигенције може имати 

утицај на будући живот човека кроз аспект економије и неопходан развој технологије. Разматрати 

са ученицима ефекат на радна места, аутоматизацију одређених послова и стварање нових, од 

којих неки још и не постоје. Напоменути да је у мају 2018., на снагу ступила Општа регулатива 

Европске уније о заштити података. Ово је узроковано данашњом појавом да се рачунарски 

алгоритми интензивно користе за профилисање људи, тј., за аутоматизовану обраду приватних 

података да би се 
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проценили лични аспекти попут економског стања, здравља, склоности, интересовања, 

понашања, итд. Софтверу, у чије функционисање обичан човек нема увид, се може препустити да 

самостално, без људске интервенције, донесе неку одлуку која утиче на живот човека, на основу 

анализе неке базе података. Такође, подаци који су сакупљени у бази података могу да буду 

пристрасни или некоректни. Општа регулатива Европске уније о заштити података је значајна, јер 

забрањује, осим у изузетним случајевима, доношење одлука засновано само на аутоматизованој 

обради података, и истиче право на „људску интервенцију”. Забрана укључује и профилисање 

људи које доводи до дискриминације на основу специфичних категорија личних података. 

Напоменути да је један од највећих ризика  
у будућности коришћење вештачке интелигенције у нехумане сврхе (на пример, рачунарски 

контролисано оружје које, када се активира, може самостално да донесе одлуку о избору мете и 
примени смртоносне силе).  

Рачунарство  
Осим у програмима за табеларна израчунавања анализу података могуће је вршити и у 

специјализованим програмским језицима и окружењима. У данашње време најпопуларнија окружења 
тог типа су Jupyther/Python, R studio и Matlab тј. Octave. Овај приступ анализи података често не 

одмењује него допуњује програме за табеларна израчунавања. Подаци се из информационих система 
и репозиторијума отворених података често могу добити у форматима програма за табеларна 
израчунавања. Програми за табеларна израчунавања су веома погодни за преглед тих података и могу 
се веома једноставно користити за унос, измену и једноставније обраде података. Са друге стране, 

обрада података из програмских језика доноси одређене предности и нове квалитете.  
− Једна од важних предности је то што је сваки поступак обраде података експлицитно записан и 

лако га је поделити са другима у текстуалном облику (није потребно објашњавати шта је потребно 
урадити кроз кориснички интерфејс апликације). Разумевање смисла добијених статистика много је 
једноставније када се гледа експлицитно описани алгоритам који их описује, него када је поступак 

израчунавања раштркан кроз ћелије табеле (а у неким случајевима, попут сортирања, потпуно 

сакривен).  
– Лако је пронаћи готова решења и прилагодити их нашим потребама (модификацијом и 

проширивањем преузетих скриптова).  
– Примена постојећих анализа на нове податке постаје веома једноставна, јер скриптови који 

описују поступак остају неизмењени и само је потребно изменити назив датотеке у којој се 

подаци налазе. На пример, ако желимо да израчунамо просечни број изостанака за 10 најбољих 

ученика у одељењу у програм за табеларна израчунавања бисмо увезли податке из електронског 

дневника, затим бисмо их сортирали по просечној оцени опадајуће и онда бисмо у неку ћелију 

унели формулу у којој би се израчунавао просечан број изостанака првих 20 врста тако сортиране 

табеле. Ако бисмо исту анализу хтели да урадимо за неко друго одељење или за исто време у 

наредном полугодишту, исти низ акција (увоз података  
у табелу, сортирање, додавање формуле за просечан број изостанака) бисмо морали да поновимо и 

у другој табели. Са друге стране, та анализа се може описати веома једноставним скриптом који се 
затим може применити на било које одељење (једноставном изменом имена датотеке у којој се подаци 
о том одељењу налазе) или на ажурирану табелу за подацима (једноставним поновним покретањем 
скрипта).  

– Обрада више скупова података истовремено се своди на то да се скрипт који обрађује податке из 
једне датотеке окружи петљом у којој се из листе узима једна по једна путања до датотеке са 
подацима који ће се обрађивати (на пример, у петљи је могуће обрађивати једно по једно одељење).  

Иако су сви подаци који се обрађују обично записани табеларно, једноставније анализе обично 
подразумевају анализе појединачних врста тј. колона, тако да се за почетак може 
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претпоставити да су подаци који се обрађују записани у облику низа (листе, вектора) података. 

Приказати како се у програмском језику могу унети низови података разног типа (низови целобројних 
вредности, низови реалних вредности, низови ниски, низови логичких вредности).  

Приказати ученицима основне начине анализе низова података (коришћењем библиотечке 

функционалности): израчунавање дужине низа података, израчунавање збира, просека 

(аритметичке средине), најмање и највеће вредности (минимума и максимума), сортирање 

података у неопадајућем и нерастућем редоследу, филтрирање (издвајање елемената низа који 

задовољавају дато својство), пресликавање (примену одређене функције тј. трансформације на 

сваки елемент низа) и фреквенцијску анализу (одређивање броја појављивања разних вредности у 

низу). Описати смисао сваке од наведених статистика и њихово коришћење увежбавати на 

реалним примерима из домена блиских ученицима.  
Приказати ученицима могућност визуализације низова података у различитим облицима (линијски 

графикон, стубичасти графикон, секторски (пита) графикон).  
Иако се сви табеларно записани подаци могу представити појединачним низовима (где сваки 

низ чува податке из појединачне колоне), програмска окружења за анализу података пружају 

специјализоване структуре за представљање табеларно записаних података. Приказати поступак 

анализе појединачних колона табеле или групе колона (на пример, у табели која садржи имена, 

презимена ученика и закључне оцене из свих предмета, приказати израчунавање просечне или 

минималне оцене за сваки предмет). Приказати поступак сортирања табеле на основу неког 

кључа (вредности неке колоне), филтрирање табеле (издвајање врста које у некој колони садрже 

вредност која задовољава дати критеријум) и фреквенцијску анализу (одређивање броја 

појављивања разних вредности у некој колони).  
Пројектни задаци  

Осам часова током године предвиђено је за израду и евалуацију пројектних задатака. Наставник 
може да одабере како ће тих осам часова распоредити током школске године (на пример, могуће је 
свих осам часова реализовати на самом крају школске године, а могуће је 4 часа реализовати на крају 
првог, а 4 часа на крају другог полугодишта).  

Наставник дефинише неколико тема пројектних задатака које погодују развијању међупредметних 
компетенција, подстичу иницијативу и креативност, функционализују раније стечена знања, као и 

формирање вредносних ставова ученика. И у овом разреду, пројектни задаци подразумевају 
корелацију и сарадњу са наставницима осталих предмета. Теме треба да буду што ближе реалном 
животу и релевантне за ученике. Приликом дефинисања тема пројектних задатака, наставник може да 

се ослони и на пројекте који су реализовани претходне школске године и пројектне теме повеже са 
утврђивањем и евалуацијом њихових резултата.  

Ослањајући се на праксу утврђену у претходна три разреда, наставник реализацију пројектног 
задатка у највећој мери препушта ученицима. Ученици бирају једну од понуђених тема, а затим, у 
оквиру својих тимова, самостално планирају фазе реализације, у складу са расположивим временом, 

ресурсима и сложеношћу одабране теме. Наставник има улогу ментора – он прати и благо усмерава 

ученике док пролазе кроз све фазе рада на пројектном задатку, при чему наставник подстиче ученике 
да темељно осмисле сваки од корака, дискусију у оквиру тимова и сараднички долазе до решења. Циљ 
наставника је да, током реализације пројектних задатака, креира образовно окружење које погодује 

развијању и неговању: поступности, повезивања и изградње сопствених стратегија учења, вршњачког 
учења, вредновања и самовредновања постигнућа.  

На крају пројеката, ученици треба да сумирају резултате и изведу закључке. Пожељно је да се 
главни закључци визуелно прикажу, у форми инфографика и презентују наставнику, осталим 
ученицима, али и ширем аудиторијуму (могу се поставити на интернет, приказати 
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родитељима, ...). Најбоље би било да наставник унапред припреми туторијале за израду 

инфографика и подстакне ученике да их изуче код куће, а да у школи примене приказане технике.  
У наставку су предлози пројектних задатака за тему анализе података која је заступљена  
у осмом разреду кроз све три области (ИКТ, Дигитална писменост и Рачунарство). Поред ове, 

наставник може ученицима понудити одређени број пројектних задатака на тему Управљање 
дигиталним уређајима. При дефинисању теме пројеката наставник може да се ослони на предлоге 
дате у наставку или да у складу са њима предложи нове теме.  

1. Пројектни задатак на тему прикупљања и анализе података  
У складу са основним концептом предмета у 8. разреду, овај пројекат би било пожељно урадити 

тако што би се прикупили подаци (на пример, помоћу онлајн упитника), једноставно обрадили у 
програмима за табеларна израчунавања, а затим детаљније анализирали из специјализованог 
програмског окружења и програмског језика. Примери тема за пројектне задатке су:  

– Сврха и начини на које се користи дигитална технологија у мојој школи. Ученици састављају 
листу релевантних питања, креирају онлајн упитник, прикупљају и обрађују податке које, затим 
приказују у форми инфорграфике.  

– Шта желимо − будућа занимања. Ученици бирају најмање три образовна профила средње школе 
коју би желели да упишу и за сваки је потребно да пронађу податак о минималном потребном броју 
бодова за упис прошле године (http://www.upis.mpn.gov.rs/). Податке агрегирају у дељеној табели са 
дозволом за унос измена. Дељена табела може да садржи: презиме и име ученика осмог разреда, 

одељење, шифру првог профила, минимум бодова за први профил, шифру другог профила, минимум 
бодова за други профил, шифру трећег профила и минимум бодова за трећи профил. Више ученика 
заједнички обрађује исту дељену табелу коришћењем одговарајућег софтвера „у облаку”. Наставник 

приказује поступак преузимања већ креиране табеле офлајн уз објашњење како се таква табела може 
прилагодити и допунити онлајн, обликовати уз употребу одговарајућих алата. На основу података из 
табеле, ученици креирају одговарајући инфорграфик.  

– Завршни испит: моја школа и школе из окружења. На интернету, ученици проналазе податке који 
се односе на постигнућа на завршном испиту − просечан број бодова са сва три теста, просечан број 

бодова на основу успеха; пореде постигнућа на завршном испиту са бодовима на основу успеха; 
утврђују праведност оцењивања у школама; пореде школе, приказују закључке у форми 
инфорграфика.  

– Анализа прошлогодишњих пројеката. Резултате прошлогодишњих пројеката ученици могу да 
обраде по месецима, а затим и да утврде чињенице попут просечног броја посетилаца, прегледа 
видео-туторијала...  

– Популарни филмови и музика. Ученици на интернету проналазе отворене податке о филмовима 
или музици, врше анализе тих података и изводе интересантне закључке (на пример, проналази 
најпопуларније глумце или редитеље који су највише експериментисали тиме што су снимали и веома 
популарне и веома непопуларне филмове).  

– Анализа саобраћајних несрећа. На основу отворених података о саобраћајним незгодама ученици 
доносе закључке о ризичном понашању у саобраћају.  

– Занимљиве статистике у НБА. На интернету, ученици проналазе податке о учинку 

појединих кошаркаша и покушавају да о њима прикупе интересантне статистике, на пример, да 

пронађе себичне играче који су имали највећи проценат утакмица са трипл-дабл учинком  
у којима је њихов тим изгубио, а затим добијене резултате приказују у форми инфографика. 

Пожељно је  да  сви инфографици буду приказани на  сајту школе, а  неки од њих и  
коришћени у пракси: на родитељским састанцима, приликом представљања школе родитељима 

будућих првака и сл. 
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2. Пројектни задатак за тему Управљање дигиталним уређајима (програмирање уређаја)  
Узависности од инфраструктуре школе (поседовањa Андроид уређаја, ЛЕГО EV3 робота, micro:bit 

или Arduino уређаја) и претходног искуства ученика реализовати у оквиру ове теме минипројекат 
посвећен управљању дигиталним уређајима (програмирање уређаја) на крају године након 
реализације теме Рачунарство.  

Захваљујући употреби паметних телефона у свакодневном животу, телефоне можемо користити за 
контролу различитих уређаја и робота. На пример, робот може да зна где се налази и где у зависности 

од информација које је добио од ГПС сензора паметног телефона; такође може остварити своје 

кретање кроз сензор оријентације телефона; Штавише, уз помоћ телефона, тачније екрана осетљивог 

на додир, корисник може лако да прикупи различите информације о понашању робота или физичког и 
дигиталног уређаја; Коначно, робот може искористити камеру на телефону као „очи” за кретање и 

детектовање предмета у простору. Све ове функције могу се имплементирати са Андроид уређајима и 

ЛЕГО EV3 роботима, micro:bit или Arduino. Користећи графичко окружење App Inventora могуће је да 

ученици на основу претходних знања из програмирања креирају апликацију за паметни телефон. Кроз 
овај модул се ученици подучавају о креирању апликација за покретање уређаја/робота повезујући 

своја знања са знањима која стичу из предмета Техника и технологија. Такође, кроз овај модул 

ученици се упознају са основама Интернет ствари (IoT) тако што ће ученици креирати апликације које 
се могу повезати са физичким и дигиталним уређајима свуда око нас.  

Ученици могу да направе апликације које контролишу светла, дугмад, зујалице, моторе, 

роботе, електричне уређаје и све већи спектар дигиталних уређаја. Могу се користити сензори за 

снимање података, и то температуре, звука, интензитета светлости, боје, влаге, покрета, додира, 

број откуцаја срца и још много тога. За креирање IoT апликација потребни су уређаји као што су 

Ардуино или micro:bit који се могу повезати с различитим уређајима (моторима, сензорима) са 

којима може да се комуницира преко паметног телефона.  
Укратко описати улогу основних елемената радног окружења одабраног програма за израду 

мобилне апликације (менија, палета са алаткама, едитора, картица, статусне линије...). Увести 

појмове: компоненте, догађаји, понашање апликације (шта ће се десити са апликацијом ако 

корисник кликне на дугме, ...). Приликом рада са компонентама разумети разлику између 

видљивих и невидљивих компоненти. Својства компоненте су попут ћелија  
у програмима за прорачуне: могу се мењати и дефинисати им почетно стање да ли су видљиве 

или не. Oписати улогу основних компоненти (User Interface компоненте, Layout компоненте, 

Media компоненте, Drawing и Animation компоненте, Map компоненте, Sensor компоненте, Social 

компоненте, Storage компоненте, Connectivity компоненте, LEGO® MINDSTORMS® компоненте, 

Experimental компоненте) и њихових својстава (особина). Свака компонента може имати методе, 

догађаје и својства. Упознавање са основним концептом рада мобилних апликација. Упознати се 

са начинима повезивања физичких и дигиталних уређаја. Већина модерних апликација не изводи 

гомилу инструкција у унапред одређеном редоследу; уместо тога, оне реагује на догађаје - 

најчешће догађаје које покреће крајњи корисник апликације. На пример, ако корисник притисне 

дугме, апликација одговара обављањем неке операције (нпр. слање текстуалне поруке,...). За 

телефоне и уређаје са екраном осетљивим на додир, поступак превлачења прстију преко екрана је 

још један догађај. Апликација може да одговори на тај догађај (превлачења прста преко екрана) 

тако што ће повући линију од тачке у којој је прст прво дотакао екран до тачке где прст више није  
у контакту са екраном. Упознавање са основним типовима догађаја: кориснички догађај, догађај 

повезан са временом, догађај анимације и екстерни догађај. Подсетити ученике о разгранатим 
структурама које „раде” по принципу „постављања питања” апликацији. То 
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значи да је потребно пратити податке које је апликација сачувала и на основу одговора одредити 

правац (грану) извршавања, односно манипулисања подацима. Такве апликације имају условне гране, 

потребно је обновити гранање кроз блокове if i if-else са којима су се ученици раније сретали код 

блоковског програмирања. На пример, ако је играч освојио више од 90 поена онда је играч победио. 
Поред постављања питања и гранања на основу одговора, одговор на догађај може бити и понављање 

одређене операције више пута. Кроз блокове for each, while… do представљени су циклуси. Будући да 

управљач догађаја извршава одређене блокове, често је потребно да се прате одређене информације. 

Информације се чувају у променљивима, које се дефинишу у уређивачу блокова. Променљиве се 
тумаче као својства компоненте, али нису повезане ни са једном посебном компонентом. У 

апликацији за игру, на пример, можете дефинисати променљиву резултат, а након неког догађаја 

(клика на дугме,...) ће доћи до промене њене вредност. Подсетити ученике да променљиве 

привремено чувају податке док се апликација извршава; када се апликација „затвори”, подаци се губе 
и више нису доступни. Објаснити ученицима да је понекад потребно да апликација памти податке не 

само док се извршава, већ и када је затворена, а затим и када је поново покренута. На пример, ако 

желите да апликација прати најбољи скор игре, потребно је сачувати ове податке тако да буду 

доступни следећи пут када неко игру игра. Подаци који се чувају чак и након затварања апликације 
називају се трајни подаци и чувају се у некој врсти базе података. Објаснити разлику између 

уграђених и дефинисаних функција (процедура). Нпр. ученици креирају процедуру за израчунавање 

удаљености између две тачке коришћењем ГПС. Поновна употреба блокова (процедура) не мора 

нужно бити ограничена на само једну апликацију. 
 
III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
 
У процесу вредновања потребно је континуирано пратити рад ученика. У настави оријентисаној на 

достизање исхода вреднују се и процес и продукти учења. Требало би и вредновање више усмерити ка 
праћењу и вредновању практичних радова и вежбања, а мање ка тестовима знања.  

Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, се може обавити са групом тако 

да се од сваког члана тражи мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. 

вршњачко оцењивање). Препоручује се да наставник са ученицима договори показатеље на 

основу којих сви могу да прате напредак у учењу, ученици се уче да размишљају о квалитету свог 

рада и о томе шта треба да предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање тако постаје 

инструмент за напредовање у учењу. На основу резултата праћења  
и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије 

учења.  
У процесу оцењивања добро је користити портфолио (електронска збиркa дoкумeнaтa и 

eвидeнциja o прoцeсу и прoдуктимa рада ученика, уз кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор података 

и показатеља о напредовању ученика. Предности коришћења портфолија су вишеструке: 

омогућава кoнтинуирaнo и систeмaтичнo прaћeњe нaпрeдoвaњa, подстиче развој ученика, 

представља увид у прaћeњe рaзличитих аспеката учења и развоја, представља, подршку у 

оспособљавању ученика за самопроцену, пружа прецизнији увид у различите oблaсти постигнућа 

(јаке и слабе стране) ученика. Употребу портфолија отежавају недостатак критеријума за одабир 

продуката учења, материјално-физички проблеми, време, финансијска средства и велики број 

ученика. Већи број ометајућих фактора, у прикупљању прилога и успостављању критеријума 

оцењивања, је решив успостављањем сарадње наставника са стручним сарадником, уз коришћење 

Блумове таксономије. 
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Препоручује се и оцењивање базирано на практичним радовима и вежбањима. Квизове, 

тестове знања и слично користити првенствено за увежбавање и утврђивање појмова и 
чињеничних знања, а мање за формирање коначних оцена. Креирање таквих инструмената за 
утврђивање градива, кад год је могуће, препустити самим ученицима, чиме се постиже 
вишеструки ефекат на усвајање знања и вештина.  

Препоручено је комбиновање различитих начина оцењивања да би се сагледале слабе и 

јаке стране сваког свог ученика. Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је 

ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој резултат  
и учење. Потребно је да наставник резултате вредновања постигнућа својих ученика 

континуирано анализира и користи тако да промени део своје наставне праксе. Када је промени, 
потребно је да прикупи нове податке да би могао да види колико су те промене ефикасне.  

У оквиру плана рада наставника, у делу ваннаставних активности, поред додатне и допунске 
наставе, планирати секцију и време за менторски рад са ученицима који учествују на 
такмичењима из овог предмета. Препоручује се да се избор тема за рад на секцији изврши у 
сарадњи са другим наставницима, а да се почетна иницијатива препусти ученицима и њиховим 
интересовањима. 
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НАЗИВ 
ПРЕДМЕТА 
 

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

ЦИЉ 
 

Циљ учења Технике и технологије је да ученик развије 

техничко- 

технолошку писменост, да изгради одговоран однос 

према раду и 

производњи, животном и радном окружењу, коришћењу 

техничких и 

технолошких ресурса, стекне бољи увид у сопствена 

професионална 

интересовања и поступа предузимљиво и иницијативно. 

РАЗРЕД 
 

Осми 

ГОДИШЊИ ФОНД  
ЧАСОВА 
 

68 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
По завршетку разреда 

ученик 
ће бити у стању да: – 

процени значај 

електротехнике, 

рачунарства и 

мехатронике у 

животном и 

радном окружењу; 

– анализира опасности 

од 
неправилног коришћења 
електричних апарата и 
уређаја 
и познаје поступке 

пружања 

прве помоћи; 

– образложи важност 

енергетске ефикасности 
електричних уређаја у 
домаћинству– повеже 

професије 
(занимања) у области 
електротехнике и 
мехатронике 
са сопственим 

интересовањима 

 

 

ИКТ 

Увод у електротехнику, 

рачунарство и мехатронику. 

Електрична инсталација- 

опасност и мере заштите. 

Примена електричних 

апарата и уређаја у 

домаћинству, штедња 

енергије и енергетска 

ефикасност. 

Професије (занимања) у 

области електротехнике и 

мехатронике 

 
 

САОБРАЋАЈ 

Саобраћајна средства на 

електропогон – врсте и 
карактеристике. Хибридна 
возила. 

Електрични и електронски 

уређаји у саобраћајним 

средствима 

 

 
ТЕХНИЧКА И 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

 

Основи телекомуникација. 

Основне компоненте ИКТ 

уређаја. Основни симболи у 
електротехници. 
Рачунарски софтвери за 
симулацију рада електричних 
кола. 



640 

 

упореди карактеристике 

електричних и 

хибридних 

саобраћајних средстава 

са 

конвенционалним 

– разуме значај 

електричних и 
електронских уређаја у 
саобраћајним 

средствима; 

– користи доступне 

телекомуникационе 
уређаје и 
сервисе 

класификује компоненте 

ИКТ уређаја према 

намени; 

– процени значај 

управљања 

процесима и уређајима 

помоћу ИКТ 

– црта електричне 

шеме 

правилно користећи 

симболе; 

– користи софтвере за 

симулацију рада 

електричних 
кола; 
– састави 

електромеханички 
модел и управља њиме 
помоћу интерфејса; 
– објасни систем 

производње, 
трансформације и 
преноса 

електричне енергије 
електричне енергије; 
– разликује елементе 

кућне 
електричне инсталације; 
– повеже електрично 

и/или 

електронско коло према 

задатој шеми 

користи мултиметар; 

– анализира 

карактеристике 
електричних машина и 

Управљање процесима и 
стварима на даљину помоћу 
ИКТ. Основни симболи у 
електротехници. 
Рачунарски софтвери за 
симулацију рада електричних 
кола. 

 
 

 

 

 

 

 

РЕСУРСИ И 

        ПРОИЗВОДЊА 

 

Израда и управљање 
електромеханичким моделом. 
Електроенергетски систем 

Производња, трансформација 

и пренос електричне енергије. 

Обновљиви извори 

електричне енергије. 

Електроинсталациони 

материјал и прибор. 

Кућне електричне 
инсталације. 
Састављање електричних 

Кола 

Коришћење фазног 

испитивача и мерење 

електричних величина 
мултиметром. 
Електричне машине. 

Електротехнички апарати и 

уређаји у домаћинству. 

Основни електронике. 

Рециклажа 

електронских компоненти 
 

 

 

 

КОНСТРУКТОРСКО 

МОДЕЛОВАЊЕ 
 

Моделовање електричних 

машина и уређаја. 

Огледи са електропанелима. 
Коришћење интерфејса за 
управљање помоћу рачунара. 
Израда и коришћење 
једноставног школског 
робота управљаним 

вештачком интелигенцијом 

Рад на пројекту: 

– израда производа/модела; 

– управљање моделом; 

– представљање 

производа/модела 



641 

 

повезује их са њиховом 

употребом; 

– класификује 

електронске 

компоненте на основу 

намене; 

– аргументује значај 

рециклаже електронских 

компоненти; 

– самостално/тимски 

истражује и осмишљава 

пројекат 

креира документацију, 

развије и представи 

бизнис 

план производа; 

– састави производ 

према 
осмишљеном решењу; 
– састави и управља 
једноставним школским 
роботом уз примену 

вештачке 

интелигенције; 

– представи решење 

готовог 

производа/модела; 

– процењује свој рад и 

рад 

других и предлаже 

унапређење 

реализованог 

пројект 
Кључни појмови садржаја: електротехника, електроника, мехатроника, роботика, 
предузимљивост и иницијатива. 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ 

ПРОГРАМА 
 

Предмет Техника и технологија намењен је развоју основних техничких компетенција 
ученика ради његовог оспособљавања за живот и рад у свету који се технички и 

технолошки брзо мења. Један од најважнијих задатака је да код ученика развија свест о 
томе да примена стечених знања и вештина у реалном окружењу подразумева стално 
стручно усавршавање и целоживотно учење, као и да је развијање предузимљивости један 
од важних предуслова личног и професионалног развоја. 

Програм наставе и учења за осми разред оријентисан је на остваривање исхода. 
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Исходи су искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су стекли 
учећи предмет Техника и технологија. Представљају опис интегрисаних знања, вештина, 
ставова и вредности ученика у пет наставних тема: животно и радно окружење, саобраћај, 
техничка и дигитална писменост, ресурси и производња и конструкторско моделовање. 

 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

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

план рада из кога ће касније развијати своје оперативне планове. Дефинисани исходи 
олакшавају наставнику даљу операционализацију исхода на ниво конкретне наставне 
јединице. При планирању треба, такође, имати у виду да се исходи разликују, да се неки 

лакше и брже могу остварити, али је за већину исхода потребно више времена и више 
различитих активности. Настава се не планира према структури уџбеника, јер ученици не 

треба да уче лекције по реду, већ да истражују уџбеник као један од извора података и 
информација како би развијали међупредметне компетенције. Поред уџбеника, као једног 
од извора знања, на наставнику је да ученицима омогући увид и искуство коришћења и 

других извора сазнавања. 

 

Припрема за час подразумева дефинисање циља часа, конкретизацију исхода у односу на 
циљ часа, планирање активности ученика и наставника у односу на исходе, начин провере 
остварености исхода и избор наставних стратегија, метода и поступака учења и подучавања 
(водећи рачуна о предзнању, тј. искуству ученика, које ће ученицима омогућити да 

савладају знања и вештине предвиђене дефинисаним исходима). 

 

Посете музејима технике, сајмовима и обиласке производних и техничких објеката треба 
остваривати увек када за то постоје услови, ради показивања савремених техничких 
достигнућа, савремених уређаја, технолошких процеса, радних операција и др. Када за то 
не постоје одговарајући услови, ученицима треба обезбедити мултимедијалне програме у 
којима је заступљена ова тематика. 

 

С обзиром да је настава Технике и технологије теоријско-практичног карактера, часове 
треба реализовати поделом одељења на 2 (две) групе, уколико одељење има више од 20 
ученика. Програм наставне и учења треба остваривати на спојеним часовима. 

 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Ученици у осмом разреду долазе са извесним знањем из области технике и технологије 
која су стекли у претходним разредима, као и са одређеним животним искуствима у 
коришћењу различитих уређаја. 
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Животно и радно окружење 

 

У области животно и радно окружење, обрађују се садржаји првенствено везани за 

електротехнику, рачунарство и мехатронику. Уз помоћ различитих медија потребно је, у 

најкраћим цртама, приказати развој ових грана технике као и њихову међусобну повезаност. 

Путем примера навести ученике да анализирају утицај развоја наведених области на савремен 

начин живота. Указати на доприносе српских научника у развоју електротехнике 

 

и телекомуникација. Правилну употребу електричних апарата и уређаја у домаћинству 
треба представити ученицима што је могуће више на практичним примерима користећи 

доступна наставна средства и мултимедије, са посебним акцентом на уштеду енергије. 
Објаснити разреде енергетске ефикасности електричних уређаја на основу којих ученик 

може извршити поређење електричних уређаја према ефикасности. Навести значај примене 
енергетски ефикасних уређаја са аспекта екологије и економије. Посебно анализирати 

могуће опасности које се могу десити приликом коришћења електричних апарата и уређаја 
и евентуалне последице у случају непридржавања упутстава за њихово коришћење. 
Навести поступке деловања приликом струјног удара. За избор наставка школовања и 
будућег занимања потребно је навести ученицима значај занимања из области 

електротехнике са примерима из свог животног окружења. 
 

Препоручени број часова за реализацију ове области је 6. 

 

Саобраћај 

 

Преглед карактеристика класичних саобраћајних средстава треба заокружити 

електронским подсистемима, као и конструкцијама и функцијама средстава на електрични 
погон и хибридних возила. Препоручује се да ученици самостално, путем доступних 
извора знања, истраже предности и недостатке возила на електрични и хибридни погон и 
упореде их са конвенционалним возилима. У ову сврху могуће је користити различите 

наставне методе (методу пројектне наставе, проблемску, истраживачки рад). 

 

Путем мултимедија приказати електрични и електронски систем код саобраћајних 
средстава (путничка возила, мопеди). Елементе система (уређаје за производњу и 
акумулацију електричне енергије, електропокретач, уређај за паљење радне смеше, уређаје 

за сигнализацију) повезати са претходним знањем ученика о погонским машинама 
(моторима). Посебно обратити пажњу на намену електронских уређаја (електронско 

убризгавање, сензори за кретање) Осврнути се и на потребу исправности ових уређаја за 

безбедно учествовање у саобраћају. 

 

Преношење података на даљину чини посебан сегмент саобраћаја. Потребно је 

ученицима приближити телекомуникациону технологију и указати на убрзани развој 
телекомуникационих система и њихов утицај на живот. У овом сегменту обрадити пренос 
информација путем аудиовизуелних средстава (радио и телевизија), мобилне телефоније, 

GPS система, рачунарских и бежичних мрежа. Према могућностима и опреми, у овом делу 
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искористити доступне уређаје (мобилне телефоне, таблете, рачунаре) и практично 
остварити међусобну комуникацију путем њих, користећи интернет сервисе (електронску 

пошту, видео конференције, кратке поруке) или мобилне апликације (Viber, WhatsApp). 
 

Препоручени број часова за реализацију ове области је 6. 
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Техничка и дигитална писменост 
 

Упознати ученике са основним симболима и ознакама које се користе у електричним 
шемама и оспособити их за њихово цртање. Приликом реализације ове активности 

користити једноставне шеме. Демонстрирати рад са софтвером за симулацију рада 
електричних кола примереним узрасту и предзнањима ученика. Креирати вежбу у оквиру 
које ученици цртају електричну шему и користе рачунарску симулацију за приказ њеног 
функционисања. Уколико материјално-техничке могућности дозвољавају, ученици потом 

састављају електричну шему на радном столу и демонстрирају њен рад. Можете користити 
аналогне и дигиталне компоненте. 

 

Осмислити вежбе у којима ће ученици саставити и управљати електромеханичким 
моделима користећи ИКТ и интерфејс. Сложеност модела прилагодити условима и опреми 
са којом школа располаже. Комбиновати знања и вештине из програмирања која ученици 

поседују са појашњењем функција и начина рада појединих елемената модела. Уколико 
ученици раде са различитим моделима предвидети време за представљање појединачних 
решења у одељењу. 

 

У најкраћим цртама упознати ученике са могућностима управљања процесима и 
стварима на даљину помоћу ИКТ-а (Internet of Things – интернет ствари). 

 

Оспособити ученике да правилно читају и тумаче карактеристике компоненти ИКТ 
уређаја. Демонстрирати њихов изглед и рад у складу са условима у школи. Осмислити 

активности у којима ученици самостално или групно учествују са циљем истраживања 
карактеристика нпр. рачунарских компоненти потребних за реализацију одређеног 
захтева/посла (играње одређене игре, рад са одређеним софтвером и сл.). У оквиру ове 

активности предвидети коришћење интернета и креирање/обликовање спецификације 

опреме од стране ученика поштујући основе пословне комуникације и e-коресподенције. 
 

Препоручен број часова за реализацију ове области је 18. 
 

 

Ресурси и производња 

 

На почетку изучавања ове области упознати ученике, на информативном нивоу, са 
електроенергетским системом наше земље. Шта га чини, које су потребе за електричном 
енергијом, а који потенцијали за производњу којима располажемо. 

 

Производњу, трансформацију и пренос електричне енергије објаснити уз помоћ 
мултимедије. У најкраћим цртама објаснити хидроелектране, термоелектране и нуклеарне 
електране, значај трансформисања електричне енергије у трансформаторским станицама, 

 
 

као и пренос електричне енергије далеководима и нисконапонском електричном мрежом, 
од произвођача до потрошача. 
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Садржаје у овој области, који су директно везани за живот и дело нашег научника 
Николе Тесле, увек посебно истаћи и нагласити. 

 

Када је у питању производња електричне енергије, део садржаја посветити обновљивим 

изворима електричне енергије. Ту се пре свега мисли на: соларне електране, ветроелектране 

(аероелектране), геотермалне електране, електране на биомасу, мини хидроелектране и 

постројења за сагоревање комуналног отпада. Ове садржаје реализовати уз помоћ одговарајуће 

мултимедије. Са ученицима анализирати значај и предности производње и коришћења 

обновљивих извора електричне енергија са аспекта заштите животне средине. 

 

Уз помоћ узорака електроинсталационог материјала, као очигледног наставног средства, 
или цртежа и мултимедије, објаснити ученицима својства и примену елетроинсталационог 
материјала (проводници, изолатори, инсталационе цеви и кутије, сијалична грла и 
сијалице, прекидачи, утичнице, утикачи, осигурачи, електрично бројило, уклопни сат). 

 

Уз помоћ одговарајућих шема и узорака склопљених струјних кола, објаснити 
ученицима, основна струјна кола кућне електричне инсталације (струјно коло 
прикључнице са уземљењем, сијалице са једнополним, серијским и наизменичним 
прекидачем). Тражити од ученика да у свесци нацртају шеме поменутих струјних кола. 

 

Објаснити ученицима упрошћену шему и главне карактеристике трофазне електричне 
инсталације. При објашњавању користити електричну шему трофазне струје приказану на 
основи једног мањег стана. 

 

Упознавање електроинсталационог материјала и прибора најефикасније се може 
остварити применом у различитим конструкцијама струјних кола. На основу стечених 

теоријских знања ученици, уз помоћ наставника, практично састављају струјна кола кућне 

електричне инсталације (струјно коло сијалице са једнополним, серијским и наизменичним 
прекидачем...). Спајање елемената струјних кола вршити уз помоћ пинова на монтажним 
испитним плочама или лемљењем. Уколико се определите за лемљење, ученицима 
демонстрирати правилну и безбедну употребу електричне лемилице. Водити рачуна да се 

симулација струјних кола ради само са напонима до 24 V. 

 

Искористити практичан рад ученика за демонстрацију рада универзалним мерним 
инструментом (мултиметром). При практичном раду ученици треба да користе мултиметар 
за мерење електричних величина. 

 

Уколико сте оперативним планирањем предвидели, у овом делу области можете са 
ученицима урадити симулацију струјних кола уз помоћ бесплатних рачунарских програма 
намењених за ту сврху. 
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У најкраћим цртама упознати ученике са електричним машинама једносмерне и 
наизменичне струје, врстама и главним деловима. Излагање поткрепити моделима 
електромотора. 

 

Упознавање ученика са електротехничким апаратима и уређајима у домаћинству урадити уз 

помоћ мултимедије, слика или модела (пресека појединих кућних апарата и уређаја). Објаснити 

главне делове, принцип рада и начин одржавања најкоришћенијих електротермичких (решо, 

штедњак, пегла, грејалице, бојлер ...), електромеханички (усисивач, миксер, соковник, 

фрижидер, замрзивач, клима уређај ...) и комбинованих апарата 

 

и уређаја (фен за косу, ТА пећ, машина за прање веша, машина за прање судова ...). Овај 
део наставне области се може искористити за израду мултимедијалне презентације, тако 
што ће сваки ученик на истој приказати и презентовати по један уређај у домаћинству. 

 

У оквиру електронике, кроз примере практичне примене, упознати ученике са основама 
на којима се заснива рад дигиталне технологије. Уз практични приказ, упознати ученике са 
основним електронским елементима (отпорници, кондензатори, завојнице, диоде, 

 

транзистори, интегрисана кола ...). Најавити коришћење електронских елемената у оквиру 
практичног рада у следећој области Конструкторско моделовање. 

 

На крају ове области упознати ученике са могућношћу и значајем рециклаже 
електронских компоненти са еколошког и економског аспекта. 

 

Ову област реализовати у тесној корелацији са наставним садржајима физике, посебно 
са аспекта закона електротехнике на којима су засновани разни уређаји на 
електротермичком, електромеханичком дејству електричне струје. 

 

Препоручен број часова за реализацију ове области је 20. 

 

 

 

 



648 

 

 
 

Конструкторско моделовање 

 

Ова област је сложенија јер се у њој по вертикали повезују садржаји како претходних 

разреда тако и осмог разреда. У овом делу програма ученици кроз практичан рад примењују 

претходно стечена знања и вештине кроз моделовање електричних машина и уређаја. То је 

неопходно пошто се та знања и вештине појављују и у реализацији делова пројекта. 

 

У овом разреду треба заокружити целину о обновљивим изворима енергије. С обзиром 

да је у претходним разредима било речи о механичким и топлотним претварачима енергије 
у осмом разреду тежиште је на електричној енергији. Моделе који користе обновљиве 
изворе енергије ученици могу моделовати на различите начине. Један од начина је 

извођење огледа са електропанелима. У ту сврху довољно је радити на мањој плочи 

електропанела и помоћу мултиметара (унимера) мерити промене у зависности од количине 
светла. У оквиру пројекта могуће је израдити модел ветрогенератора. 

 

Са интeрфејсом ученици су се упознали на нивоу „црне кутије” (black box). Практично 
приказати како функционише интерфејс да би, у каснијој фази, могли применити стечена 
знања на неком пројекту. Ученике треба упознати са основним деловима интeрфејса: 

напајање, улази и излази. 

 

Ученици треба да разликују роботе управљане вештачком интелигенцијом (ВИ) наспрам 

робота управљаних једноставним аутоматским системима и да познају њихове типичне 

функције и способности. Идеје треба развити кроз дискусију, истраживање и симулацију, а 

уколико материјално-техничке могућности дозвољавају и развити модел решења проблема 

из реалног света коришћењем робота управљаним ВИ. Реализацију ове целине започети 

дискусијом са ученицима о роботима које су видели на вестима, медијима или можда 

уживо. Навести карактеристичне способности ових робота: препознавање специфичних 
објеката или лица, самостална навигација око објеката, класификација и разликовање 

објеката, разумевање и репродукција људског говора, препознавање и приказ емоција и 

импровизација у неочекиваним ситуацијама. Упутити ученике да роботе управљане ВИ 
могу препознати на основу следећих критеријума: (1) могућност опажања света око себе, 

(2) анализа и организација података прикупљених опажањем, (3) разуме и доноси 

самосталне одлуке на основу података. Пошто роботи управљани ВИ за опажање света око 

себе користе сензоре, ученици се могу организовати у парове или групе како би самостално 
путем Интернета истражили сензоре који се уобичајено користе у роботици. Уколико 

постоје материјално-техничке могућности, организовати демонстрацију рада робота 

управљаног ВИ или симулирати његов рада на рачунару путем одговарајућег софтвера. 

 

С обзиром да је програм модуларног типа оставља се могућност да ученици изразе своје 

личне афинитете, способности, интересовања како би се определили за неке од понуђених 

могућности: израда модела електричних машина и уређаја, аутоматских система, робота, 

електронских склопова и модела који користе обновљиве изворе енергије. Садржаје треба 

реализовати кроз ученичке пројекте, од графичког представљања замисли, преко планирања, 

извршавања радних операција, маркетинга до процене и вредновања. Наставити са 

алгоритамским приступом у конструкторском моделовању посебно у приступу развоја 

техничког стваралаштва - oд идеје до реализације. Потребно је да ученици користе податке 
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III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се процес и продукти учења. 

 

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

 

Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, потребно је обавити 
са групом тако да се од сваког члана тражи мишљење о сопственом раду и о раду 
сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). 

 

Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је да наставник са ученицима 

договори показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу. На тај 
начин ученици ће бити подстакнути да промишљају о квалитету свог рада и начинима 
како га унапредити. Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у учењу. На 
основу резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати 

процес учења и бирати погодне стратегије учења. 
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НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 

 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

ЦИЉ 

 

Циљ учења Физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује физичке 

способности, моторичке вештине и знања из области физичке и 

здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног 

физичког вежбања у савременим условима живота и рада. 

РАЗРЕД 

 

8. 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 

 

108 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– примени комплексе простих и 

општеприпремних вежби одго- 

варајућег обима и интензитета у 

самосталном вежбању; 

– сврсисходно користи научене 

вежбе у спорту, рекреацији и 

различитим ситуацијама; 

– упоређује и анализира сопствене 

резултате са тестирања уз 

помоћ наставника са вредностима за 

свој узраст; 

– примени достигнути ниво усвојене 

технике кретања у игри, 

спорту и свакодневном животу; 

– примени атлетске дисциплине у 

складу са правилима; 

– развија своје моторичке 

способности применом вежбања из 

атлетике; 

– одржава равнотежу у различитим 

кретањима, изводи рота- 

ције тела; 

– примени вежбања из гимнастике за 

развој моторичких 

способности; 

– изведе елементе одбојкашке 

технике; 

– примени основна правила одбојке; 

– користи елементе технике у игри; 

– примени основне тактичке 

елементе спортских игара; 

– учествује на такмичењима између 

одељења; 

– изведе кретања у различитом 

ритму; 

– игра народно коло; 

– изведе основне кораке плеса из 

народне традиције других 

култура; 

– изведе кретања, вежбе и саставе уз 

музичку пратњу; 

– преплива 25 m техником краула, 

леђног краула и прсном 

техником; 

– процени своје способности и 

вештине у води; 

– скочи у воду на ноге и на главу; 

– рони у дужину у складу са својим 

могућностима; 

– поштује правила понашања у води, 

и око водене средине; 

– уочи ризичне ситуације у води и 

око ње; 

– вреднује утицај примењених вежби 

на организам; 

– процени ниво сопствене дневне 

ФИЗИЧКE 

СПОСОБНОСТИ 

 

 

 

Основни садржаји 

Вежбе за развој снаге. 

Вежбе за развој гипкости. 

Вежбе за развој аеробне издржљивости. 

Вежбе за развој брзине. 

Вежбе за развој координације. 

Примена националне батерије тестова за 

праћење физичког 

развоја и моторичких способности. 

МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ СПОРТ 

И СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Атлетика 

 

 

 

 

Основни садржаји 

Техника спринтерског трчања. 

Истрајно трчање – припрема за крос. 

Техника штафетног трчања 

Скок удаљ. 

Бацања кугле. 

Скок увис. 

Бацање „вортекс-а”. 

Проширени садржаји 

Скок увис (леђна техника). 

Тробој. 

 

МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ СПОРТ 

И СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

спортска гимнастика 

  

 

 

 

Одбојка: 

Основни елементи технике, тактике и 

правила игре. 

Футсал: 

Игра уз примену правила. 

Рукомет: 

Игра уз примену правила. 

Кошарка: 

Сложенији елементи технике, тактике и 

правила игре. 

Активност по избору. 

 

МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ СПОРТ 

И СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ  

основе тимских и спортских игара 

 

Основни садржаји 

Вежбе са вијачом. 

Вежбе са обручем. 

Вежбе са лоптом. 

Народно коло „Моравац”. 

Народно коло из краја у којем се школа 

налази. 

Енглески валцер. 

Проширени садржаји 

Састав са обручем. 

Састав са лоптом. 

Састав са вијачом. 

Основни кораци rock n roll. 

 

МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ СПОРТ 

И СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ  

плес и ритмика 

Основни садржаји 

Вежбе са вијачом. 

Вежбе са обручем. 

Вежбе са лоптом. 

Народно коло „Моравац”. 
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физичке активности; 

– користи различите вежбе за 

побољшање својих физичких 

способности; 

– процени последице недовољне 

физичке активности; 

– примени мере безбедности у 

вежбању у школи и ван ње; 

– одговорно се односи према 

објектима, справама и реквизи- 

тима; 

– примени и поштује правила игара у 

складу са етичким 

нормама; 

– примерено се понаша као учесник 

или посматрач на такми- 

чењима; 

– решава конфликте на друштвено 

прихватљив начин; 

– пронађе и користи различите 

изворе информација за упозна- 

вање са разноврсним облицима 

физичких и спортско-рекреа- 

тивних активности; 

– прихвати победу и пораз; 

– уважи различите спортове без 

обзира на лично интересовање; 

– примени усвојене моторичке 

вештине у ванредним ситуаци- 

јама; 

– повеже значај вежбања за одређене 

професије; 

– вреднује лепоту покрета у 

физичком вежбању и спорту; 

– подстиче породицу на редовно 

вежбање; 

– повеже врсте вежби, игара и 

спорта са њиховим утицајем на 

здравље; 

– коригује дневни ритам рада, 

исхране и одмора у складу са 

својим потребама; 

– користи здраве намирнице у 

исхрани; 

– разликује корисне и штетне 

додатке исхрани; 

– примењује здравствено-хигијенске 

мере у вежбању; 

– правилно реагује и пружи основну 

прву помоћ приликом 

повреда; 

– чува животну средину током 

вежбања; 

– препозна последице конзумирања 

дувана, алкохола и штетних 

енергетских напитака; 

– води рачуна о репродуктивним 

органима приликом вежбања. 

 Народно коло из краја у којем се школа 

налази. 

Енглески валцер. 

Проширени садржаји 

Састав са обручем. 

Састав са лоптом. 

Састав са вијачом. 

Основни кораци rock n roll. 

МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ СПОРТ 

И СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ  

пливање и ватерполо 

 

 

Основни садржаји 

Пливање 

Техника краула. 

Техника прсног пливања. 

Одржавање на води на разне начине и 

самопомоћ. 

Роњење у дужину до 10 m. 

Пливање 25 m одабраном техником на 

време. 

Проширени садржаји 

Мешовито пливање (две технике). 

Ватерполо 

Пливање са лоптом. 

Хватање и додавање. 

Шут на гол. 

Проширени садржаји 

Пливање 

Мешовито пливање. 

Игре у води. 

Ватерполо 

Основни елементи тактике и игра. 

 

МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ СПОРТ 

И СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ  

полигони 

 

Полигон у складу са реализованим 

моторичким садржајима 

 

 

 

ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

Физичко вежбање и спорт 

Основни садржаји 

Основна подела вежби. 

Функција скелетно-мишићног система. 

Основна правила одбојке. 

 

Понашање према осталим субјектима у 

игри (према судији, 

играчима супротне и сопствене екипе). 

Чување и одржавање материјалних добара 

која се користе у 
вежбању. 
Облици насиља у физичком васпитању и 

спорту. 

Навијање, победа, пораз решавање 

спорних ситуација. 

Писани и електронски извори 

информација из области физич- 

ког васпитања и спорта. 

Вежбање у функцији сналажења у 

ванредним ситуацијама. 

Значај вежбања за одбрамбено-

безбедносне потребе. 

Повезаност физичког вежбања и естетике. 

Породица и вежбање 

Планирање вежбања. 

ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

Здравствено васпитање 
 

 

 

 

 

Утицај аеробног вежбања (ходања, трчања 

и др.) на кардио-ре- 

спираторни систем. 

Здравствено-хигијенске мере пре и после 

вежбања. 

Значај употребе воћа и поврћа и градивних 

материја (протеини 
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и беланчевине) у исхрани. 

Подела енергетских напитака и последице 

њиховог прекомер- 
ног конзумирања. 
Прва помоћ након површинских повреда 

(посекотина и одеро- 

тина). 

Вежбање у различитим временским 

условима. 

Чување околине при вежбању. 

Последице конзумирања дувана и 

алкохола. 

Додаци исхрани – суплементи. 

Вежбање и менструални циклус. 

Значај заштите репродуктивних органа 

приликом вежбања. 

Кључни појмови садржаја: физичко вежбање, плес, одбојка, здравље, васпитање. 
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                        4.ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ ПО РАЗРЕДИМА СА НАЧИНИМА И 

             ПОСТУПЦИМА ЗА ЊИХОВО ОСТВАРИВАЊЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



654 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                ПРВИ РАЗРЕД 
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НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

 

ПРАВОСЛАВНА ВЕРСКА НАСТАВА 
(православни катихизис) 

ЦИЉ 
 

Цињ верке наставе у основном образовању јесте 
да се развије теистички поглед на свет, да се код 
ученика развије вера у Бога и зрела 
религиозност; да се упознају са садржајима вере и 
духовним искуством; да се оспособ за верски 
живот, који значи упражњавање и учествовање у 
верским обредима- да се дакле , пређе пут од 
знања преко веровања до акције која је 
примерена узрасту ученика и његовим 
индивидуалним карактеристикама. Циљ је 
неговати сопствени верски идентитет који 
наравно подразумева и поштовање другог и 
другачијег. 

РАЗРЕД 
 

Први разред основне школе 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

 

36 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
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  

 

I – УВОД  
 

 

 
Упознавање са 
садржајем програма и 
начином рада  
 

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  

Афективни аспект: 
 • пожелети да чини добро другима 
(ближњима) у својој заједници 
 • желети да изражава хришћанску 
љубав према Богу и ближњима  

 

II - ЗАЈЕДНИЦА КАО 
ОСНОВ ЖИВОТА  
 

 
 приче и слике које 

приказују породицу  

породици“ (деца са 
једним родитељем, или 
старатељем)  

животом у школи (нова 
заједница); односи у 
заједници, правила 
понашања  

чланови Божје 
породице; како се 
постаје њен члан...)  
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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  

 

III - ЗАЈЕДНИЦА 
ЉУБАВИ БОГА, 
ЧОВЕКА И 
ПРИРОДЕ  
 

 
 приче које говоре о 

томе да када некога 
волимо, онда га и 
слушамо  

помогнемо другоме; 
љубављу чиним добра 
дела  

оре и 
приказују лепоту 
створеног света  

овај свет“, Ј.Ј. Змај  

из љубави  
 

Когнитивни аспект: •моћи да препозна 
основне догађаје библијске 
приповести о Христовом рођењу  
• 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  
 

IV-НЕИЗМЕРНА 
ЉУБАВ БОЖЈА - 
ХРИСТОС СЕ  
РОДИ 

 
 Новозаветно 

сведочанство о 
Христовом Рођењу 
(препричано и 
прилагођено)  

„Божић, Божић благи 
дан“  

– 
остварени син Бога Оца ( 
кроз љубав и заједницу 
са Богом, свако од нас 
постаје као Свети Сава)  

 
 

 

Когнитивни аспект: •моћи да опише 
појединости библијске повести о 
стварању света  

 

V - ЦРКВА - 
ЗАЈЕДНИЦА СА 
БОГОМ  

 

 
 Библијско казивање о 

стварању света  
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• 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  

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  

 -
Божја жеља да свет буде 
Црква  

Божје дарове-
непослушност и 
себичност  

 Прича:“Где је љубав, 
ту је Бог“, Л.Н. Толстој  

(Христови ученици); 
„Православна читанка“, 
с. Нина Неранџић и Ана 
Савковић  
 

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  

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  

 

VI – ХРИСТОВА 
ЉУБАВ ПРЕМА 
ЧОВЕКУ И СВЕТУ  
 

 
 Јевађељска прича 

Милостиви Самарјанин  

те љуби слилно“  

сведочанство о 
Христовом Васкрсењу 
(препричано и 
прилагођено )  

Ш. Силверстејн  
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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  
 

VII – НАША БРИГА 
О СВЕТУ  
 

 

 
Разне приче о које 
говоре о служењу човека 
човеку  

очување природе, 
биљака и животиња  

и лав Јордан  

кућним љубимцима  
 

                                          НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  
 
 
Катихизација као литургијска делатност- заједничко је дело катихете (вероучитеља) и 
његових ученика.  
Катихета (вероучитељ) би требало стално да има науму да катихеза не постоји ради 
гомилања информација („знања о вери“), већ као настојање да се учење и искуство 
Цркве лично усвоје и спроведу у живот кроз слободно учешће у богослужбеном животу 
Цркве.  
На почетку сваке наставне теме ученике би требало упознати са циљевима и исходима 
наставе, садржајима по темама, начином остваривања програма рада, као и са начином 
вредновања њиховог рада.  
Врсте наставе  
Настава се реализује кроз следеће  
облике наставе:  

5 часова)  
1 час)  

 
Место реализације наставе  

настава се реализује у учионици;  
реализује у цркви – учешћем у литургијском сабрању;  

 
Дидактичко методичка упутства за реализацију наставе  

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.  

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.  
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 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.  

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.  

организатор и координатор ученичких активности у наставном процесу.  

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  
остварености задатака и исхода наставе) наставник ће остварити на два начина:  

анкетних евалуационих листића;  
 

 
 
Оцењивање  
Непосредно описно оцењивање ученика може се вршити кроз:  

 
 

 
 
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  
 
КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА:  
1. Српски језик и књижевност  

2. Свет око нас  

3. Ликовна култура  

4. Музичка култура  

5. Народна традиција  

6. Грађанско васпитање  
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Предмет: ВЈЕРСКА ИСЛАМСКА ВЈЕРОНАУКА (ИЛМУДИН) 

 

Циљ Циљ наставе исламска вјеронаука (илмудин) у основном 

образовању и васпитању је да пружи ученику основни 

вјернички поглед на свет, са посебним нагласком на вјернички 

практични део, а такође и будући вјечни живот. 

Циљ наставе исламски вјеронаук у осмом разреду јесте да 

ученике упозна са основним постулатима (темељним 

дужностима) вјере ислама, те да ученике упозна са важношћу и 

садржајем намаза (молитве) и његовом улогом у животу сваког 

појединца и заједнице у цјелини. 

То значи да дјеца на начин примјерен њиховом узрасту 

упознају властиту вјеру у њеној духовној, моралној, социјалној, 

мисионарској и другим димензијама. 

Излагање вјерског виђења и постојања света обавља се у 

отвореном и толерантном дијалогу са осталим наукама и 

теоријама. 

Начин приступа је исламско виђење које обухвата сва 

позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну 

припадност и вјерско образовање. 

 

Разред: ПРВИ 

Годишњи фонд 

часова 

36 

 

 

Исходи по завршеном 

разреду 

Ученик ће бити у стању 

да: 

Област/тема Садржаји Корелација 

 

Самостално изводи дову 

Увод 

Рабби јессир 

Дова Рабби јессир 

Бисмилла 

 

Распознаје начин 

исламског поздрављања, 

користи селам у 

свакодневном животу и 

влада правилима лијепог 

понашања, уважавајући 

различитости 

Селам Селам и његов 

превод 

Поздрав мира 

Свет око нас 

Познаје појмове, развија Ко сам-шта Ја сам муслиманка Свет око нас 
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свијест о властитом 

вјерском идентитету, 

развија свијест о потреби 

лијепог опхођења према 

другарима у школи, 

развија пријатељске 

односе у окружењу 

сам? Моја вјера 

Мој бајрак 

Моји пријатељи 

Келиме-и шехадет 

Ликовна 

култура 

 

 

 

 

 

Распознаје појмове халал и 

харам, дефинише их, 

категорију забрањеног 

маркира и не уврштава у 

свој кодекс исхране 

Јело и пиће Дозвољено-халал, 

забрањено-харам 

Свет око нас 

Ликовна 

култура 

Гради позитиван однос 

према школи, 

пријатељима, поштује 

старије и благ је према 

млађима од себе 

Дужности 

према 

породици 

Моја породица 

Азра и лептир 

Аиша и птице 

Алијина петица 

Свет око нас 

Српски 

/Босански језик 

Ликовна 

култура 

Разликује функцију десне 

и лијеве руке, примјењује 

правило десне стране и 

њену предност,  

Рецитује „Мехо Љеватан“ 

Десна страна 

 

„Мехо Љеватан“ Свет око нас 

 

 

 

 

Самостално изводи дову, 

распознаје појам хадиса, 

спознаје вриједност знања 

 

 

Набраја муслиманске 

благдане, поштује своје и 

празнике других конфесија 

 

 

 

Самостално изводи езан и 

Ел Фатиху, артикулише 

арапске фонеме при 

извођењу 

 

 

Влада знањем о главним 

цртама живота Мухаммеда 

а.с., 

Муслимани и 

књига 

 

 

 

Муслимански 

мубарек дани  

 

 

 

 

Езан и Ел 

Фатиха 

 

 

 

 

Мухаммед а.с. 

 

 

„Књига под 

јастуком“ 

Дова за повећање 

знања, 

Хадис 

„Бајрам“ 

„Бајрам дође“ 

На улици 

Уљудно се понашај 

 

Први езан 

Езан 

Ел Фатиха 

 

 

Рођење Мухаммеда 

а.с. 

Божији посланик и 

унуци 

 

 

Српски језик 

Музичка 

култура 

Ликовна 

култура 

Свет око нас 

 

 

 

 

 

 

Музичка 

култура 

 

 

 

 

Музичка 
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Самостално изводи салават 

и бар једну касиду, усваја 

норме хуманог и лијепог 

понашања научене из 

обрађених приповиједака и 

осталих садржаја 

 

Самостално изводи дову и 

краће суре 

 

 

Спознаје нужност захвале 

Аллаху и самостално 

изводи Субханеке 

 

 

Разликује добро од зла, 

категорише крађу и лаж 

 

Распознаје имена 

посланика и главне црте из 

њиховог живота, усваја 

поруке казивања 

 

Самостално изводи абдест 

Схвата значај личне 

хигијене и очувања 

животне средин 

 

 

 

 

 

 

Раббена и суре 

 

 

 

 

 

Све је створио 

Аллах 

 

 

 

Крађа и лаж 

 

 

 

Казивања о 

посланицима 

 

 

 

Хигијена 

 

 

 

Раббена атина 

Сурету-н- 

Нас 

Сурету-л-фелек 

 

 

„Све је створио 

Аллах“ 

Субханеке, дова 

 

 

Не узимај туђе 

Лаж 

 

 

Казивање о 

Ибрахиму а.с. 

Казивање о Јунусу 

а.с. 

 

„Зечић Ваха“ 

Здрава дјеца 

абдест 

 

култура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свет око нас 

 

 

 

Свет око нас 

Грађанско 

васпитање 

 

 

Православни 

катихизис 

Ликовна 

култура 

 

 

Свет око нас 

Ликовна 

култура 
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                                                      ДРУГИ РАЗРЕД 
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НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

 

ПРАВОСЛАВНА ВЕРСКА НАСРТАВА 
(православни катихизис) 

ЦИЉ 
 

Циљ верске наставе у основном образовању јесте да 
се развије теистички поглед на свет, да се код 
ученика развије вера у Бога и зрела религиозност; 
да се упознају са садржајима вере и духовним 
искуством; да се оспособе за верски живот, који 
значи упражњавање и учествовање у верским 
обредима- да се дакле , пређе пут од знања преко 
веровања до акције која је примерена узрасту 
ученика и његовим индивидуалним 
карактеристикама. Циљ је неговати сопствени 
верски идентитет који наравно подразумева и 
поштовање другог и другачијег. 

РАЗРЕД 
 

Други  разред  

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

 

36 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
Когнитивни аспект:  

се бавити настава Православног 
катихизиса у току 2. разреда основне 
школе;  
Афективни аспект:  

часовима верске наставе  
 

 

I – УВОД  
 

 

 
Упознавање са садржајем 
програма и начином рада  
 

Когнитивни аспект: • знати да се 
Крштењем постаје члан Цркве  
• знати да је Црква заједница потпуно 
другачија од свих  
• знати да је Црква заједница са 
Богом • разликовати значења 
појмова Црква (заједница) и храм 
(место на којем се сабирамо ) 
• на елементарном нивоу моћи да 
опише зашто се подижу храмови  
• моћи да уочи да је Литургија догађај 
Цркве • знати да у Литургији учесвује 
само онај ко је крштен и ко то жели 
Афективни аспект:  
• желети да посети храм и боље 
упозна основна обележја 

II – МОЈЕ МЕСТО У 
ЦРКВИ  
 

 Икона Христовог Крштења  
– 

Нојева барка – брод спасења  

„Седам прутова“  
 

православних храмова 
(спољашњи и унутрашњи 
изглед)  

о Свадби царевог сина 
(препричано и прилагођено)  
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православних храмова  
 
 
Когнитивни аспект:  
• препознати и именовати основне 
службе које постоје на Литургији  
• знати да свако у Цркви има своју 
службу  
• уочити међусобну повезаност 
служби у Цркви  
• уочити од коликог је значаја за неку 
заједницу окупљање свих њених 
чланова  
• уочити да је и он сам важан и 
посебан у животу Цркве  
• моћи да објасни службу Епископа у 
Цркви  
• моћи да увиди сличност службе 
Епископа са првосвештеником 
Христом  
• уочити да Eпископ предводи 
молитву Цркве  
• моћи да објасни ко су монаси и шта 
су манастири  
Афективни аспект:  
• ученик ће бити подстакнут да 

размишља о својој служби у Цркви  

 
 
III – 
ЛИТУРГИЈСКЕ 
СЛУЖБЕ  
 

 
 

 Садржаји који се односе на 
разне службе људи у свету  

бродом“  

службе у цркви(примери 
светитеља и њихових служби 
(епископи: Св. Сава, Св. 
Никола...;Св. ава Јустин; 
Св.СерафимСаровски; Св. 
архиђакон Стефан, Св.ђакон 
Авакум;народ: Св. Петка, Св. 
Димитрије, Св.Ђорђе)  

епископа, свештеника, 
ђакона  

 Слике са Литургије  
 Слике монаха, монахиња , 

манастира 

Когнитивни аспект:  
• уочити разлог нaшег великог 
поштовања према Богородици  
• знати да је Богородица много 
волела Бога и желела да му служи и 
да много воли нас  

светијом од свих светих  
Богородице Дјево  

„Витлејеме славни граде“  
• знати да се приликом Крштења 
Христовог, Бог открива као Света 
Тројица  
• знати да је Свети Сава наш први 
Архиепископ  
• знати ко је подигао манастир 
Хиландар Афективни аспект:  

прослављању празника  

IV – ЖИВОТ У 
ЦРКВИ – ЛЕПОТА 
ПРАЗНИКА  
 

 Пресвета Богородица – 
Ваведење и Благовести  

 

Дјево“  
 

 
Прича „ Мали Данило сведок 
Христовог рођења“  

славни граде“  
 

Светом Симеону  
 
Песме Св. Владике Николаја: 
Брижни син (о Св. Сави и  
Св. Симеону) и Хиландар  
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песму, молитву, цртеж ), искаже своју 
љубав и поштовање према 
Богородици  
 

Когнитивни аспект: •моћи да увиди и 
каже зашто приносимо дарове 
природе Богу • уочити да су дарови 
које приносимо Богу, свет у малом  
• моћи на елементарном нивоу да 
препозна и именује литургијске 
предмете  
• уочити да је заједничка трпеза 
израз љубави  
• знати да је Литургија заједничка 
трпеза око које се окупљају чланови 
Цркве •моћи да уочи разлику између 
Светог Причешћа и друге хране  
• уочити сличности елемената 

Литургије и славе Афективни аспект: • 

код ученика ће се развити жеља да 

учествује у Литургији  

V – ТРПЕЗА 
ГОСПОДЊА  
 

Прича о Литургијским 
даровима: вину и хлебу  

предмета:Путир, кашичица, 
дискос, звездица, 
кадионица...  

 
 

Когнитивни аспект: • препознати 
значај празновања Васкрса  
• проширити своја знања о 
Христовом Васкрсењу  
• уочити да је Христово Васкрсење 
изузетан догађај у који је укључена 
читава природа  
• знати да је Христос увек са нама  
Афективни аспект:  
• исказати свој доживљај Христовог 

Васкрсења кроз самостални креативни 

израз  

VI – СВЕТА 
ЛИТУРГИЈА – 
ПРОСЛАВА 
ВАСКРСЕЊА  
 

 Причешће, храна љубави – 
прича из књиге «Мали 
анђео», Невена Витошевић  

Св. Онуфрија)  

како је у сиромашном 
манастиру аве Теодосија 
понестало хлеба и вина, а ава 
се уздао у Божју помоћ. И Бог 
се постарао да монаси добију 
све што је потребно за 
причешће)  

Когнитивни аспект: • знати да 
наброји основне делове храма  
• уочити да је унутрашњост храмова 
уређена за служење Литургије  
• знати да објасни ко су светитељи  
• испричати ко су и шта су све чинили 
светитељи које славимо  
• уочити да постоје светитељи и у 
данашње време  
• сазнати о неким светитељима 
новијег доба Афективни аспект:  

бити подстакнут на поштовање и 

VII  
ИКОНА - 

ПРОЗОР У 

ВЕЧНОСТ  

 
 основни делови храма  

празника, светитеља  

житија светих  
 



667 

 

правилан однос према храму и 
иконама  
 
• бити подстакнут да воли природу и 
друге људе  
• бити подстакнут да у свим људима 

види пријатеље Божје  

                                          НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  
 
 
Катихизација као литургијска делатност- заједничко је дело катихете (вероучитеља) 
и његових ученика.  
Катихета (вероучитељ) би требало стално да има науму да катихеза не постоји ради 
гомилања информација („знања о вери“), већ као настојање да се учење и искуство 
Цркве лично усвоје и спроведу у живот кроз слободно учешће у богослужбеном 
животу Цркве.  
На почетку сваке наставне теме ученике би требало упознати са циљевима и 
исходима наставе, садржајима по темама, начином остваривања програма рада, као и 
са начином вредновања њиховог рада.  
Врсте наставе  
Настава се реализује кроз следеће  
облике наставе:  

5 часова)  
1 час)  

 
Место реализације наставе  

настава се реализује у учионици;  
реализује у цркви – учешћем у литургијском сабрању;  

 
Дидактичко методичка упутства за реализацију наставе  

су 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.  

ребало би да се одвија у складу с принципима савремене 
активне наставе, која својом динамиком подстиче ученике на истраживачки и 
проблемски приступ садржајима тема. У току реализације стављати нагласак више 
на доживљајно и формативно, а мање на сазнајно и информативно.  
 

 Квалитет наставе се постиже када се наставни садржаји реализују у складу са 
савременим педагошким захтевима у погледу употребе разноврсних метода, облика 
рада и наставних средстава.  

 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.  
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организатор и координатор ученичких активности у наставном процесу.  

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  
остварености задатака и исхода наставе) наставник ће остварити на два начина:  

анкетних евалуационих листића;  
 

 
 
Оцењивање  
Непосредно описно оцењивање ученика може се вршити кроз:  

 
 

 
 
Оквирни број часова по темама  
Увод – 1  
Моје место у Цркви – 6  
Литургијске службе – 6  
Живот у Цркви – лепота празника – 6  
Трпеза Господња – 5  
Света Литургија – прослава Васкрсења – 5  
Икона – прозор у вечност - 5  

– 1+1  
 
КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА:  
1. Српски језик и књижевност  

2. Свет око нас  

3. Ликовна култура  

4. Музичка култура  

5. Народна традиција  

6. Грађанско васпитање  
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Предмет: ВЈЕРСКА ИСЛАМСКА ВЈЕРОНАУКА (ИЛМУДИН) 

 

Циљ Циљ наставе исламска вјеронаука (илмудин) у основном 

образовању и васпитању је да пружи ученику основни 

вјернички поглед на свет, са посебним нагласком на 

вјернички практични део, а такође и будући вјечни живот. 

Циљ наставе исламски вјеронаук у осмом разреду јесте да 

ученике упозна са основним постулатима (темељним 

дужностима) вјере ислама, те да ученике упозна са 

важношћу и садржајем намаза (молитве) и његовом улогом у 

животу сваког појединца и заједнице у цјелини. 

То значи да дјеца на начин примјерен њиховом узрасту 

упознају властиту вјеру у њеној духовној, моралној, 

социјалној, мисионарској и другим димензијама. 

Излагање вјерског виђења и постојања света обавља се у 

отвореном и толерантном дијалогу са осталим наукама и 

теоријама. 

Начин приступа је исламско виђење које обухвата сва 

позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну 

припадност и вјерско образовање. 

 

Разред: ДРУГИ 

Годишњи фонд 

часова 

36 

 

Задаци наставе исламског вјеронаука су да се код ученика: 

- развије свијест о Богу као Створитељу и однос према људима као најсавршенијим 

божијим створењима; 

- изграђује способност (на начин примјерен узрасту ученика) за постављање питања о 

цјелини и најдубљем смислу постојања човека и свијета, о људској слободи, животу у 

заједници, смрти, односу са природом која нас окружује, као и са размишљањима о тим 

питањима у свијетлу вјере ислама; 

- развије и изгради способност дубљег разумјевања и вриједновања културе и 

цивилизације у којој живе, успона и падова у историји човјечанства, као и достигнућа у 

разним областима научног дјеловања; 

- помогне у одговорном обликовању заједничког живота с другим, у изналажењу 

равнотеже између властите личности и заједнице, у остваривању сусрета са свијетом (са 

људима различитих култура, религија и погледа на свијет, с друштвом, с природом) и с 

Богом; 
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- изгради увјерење да је његов живот на овом свијету само припрема за вјечност, да су сви 

створени да буду судионици вјечног живота, да се из те перспективе код ученика развија 

способност разумјевања, преиспитивања и врједновања властитог односа према другом 

човјеку као Божијем створењу и изгради спремност за покајање. 

 

Циљеви наставе исламског вјеронаука (илмудина) у овом разреду јесу да упозна ученика 

са: 

- основним вриједностима које треба цијенити и којима се треба окитити у своме животу; 

- основним постулатима вјере ислама; 

- начином обављања и саставним дијеловима намаза (дневне молитве); 

- значењем поста и његовим вриједностима; 

- значењем хаџа (ходочашћа Кабе), то јест петог исламског шарта; 

- најважнијим вјерским установама у нашој земљи и одабраним данима које муслимани 

празнично обиљежавају; 

Оперативни задаци наставе исламског вјеронаука (илмудина) у другом разреду основне 

школе су да ученик: 

- уочи вриједност заједнице и сложног заједничког живљења; 

- уочи вриједност вјеровања у једног Бога, Створитеља људи и Његове посланике, које је 

слао људима да им укажу на прави пут; 

- уочи важност зеката (материјалног давања којим богати муслимани требају помоћи 

сиромашне); 

- уочи вриједност поста (уздржавања од уношења хране и пића од зоре па до заласка 

сунца); 

- схвати шта је пост и која је његова вриједност; 

- научи који су саставни дијелови поста; 

- схвати шта је хаџ (ходочашће Кабе); 

- схвати шта је Каба, која је њена важност и шта она представља; 

- упозна начин исламског обиљежавања празника; 

- упозна најважније установе и институције муслимана на овим просторима и њихов 

значај; 

- упозна најзначајније датуме (празнике) које муслимани обиљежавају. 

- Увод: (упознавање ученика са садржајима овог разреда, са уџбеником и начином рада). 

- Јединство међу муслиманима (упознавање са вриједностима јединства и слоге међу 

људима који су неопходни за просперитет цијелог човјечанства). 

- Рад је ибадет (рад је Богу драго дјело које Он цијени и награђује онога ко искрено ради, 

не закидајући остале око себе). 

- Божији посланик А. С. узор свим муслиманима (упознавање са врлинама Божијег 

Посланика које требају бити и наше врлине). 

- Како сам дошао на овај свијет (разјашњење дилеме око човјековог доласка на свијет). 

- Како и колико вјерујем (начин преиспитивања нашег вјеровања и чврстине убјеђења 

Узвишеног Господара у којег вјерујемо). 
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- Схватање предности Аллаху џ. Ш. (упознавање кроз причу са значењем и вјеровањем у 

преданост Богу). 

- Човјек Аллахово џ. Ш. најљепше створење (обрада приче која указује да је човјек 

најљепше Аллахово створење). 

- Чување од гријеха (упознавање кроз причу "Хоџин ћулахг" са обавезношћу чувања од 

гријешења и покуђеношћу гријешења). 

- Једино Аллах зна скривено (обрада приче која указује на то да је само Аллах џ. ш. 

Свезнајући и да нико други не познаје оно што је скривено у човјеку). 

- Поносиш ли се својим именом (упознавање ученика са значењима и вриједностима 

њихових исламских имена). 

- Чистоћа у кући и ван ње (обрада приче која указује на важност чистоће код човјека као и 

његовом окружењу). 

- Исламски шарти (обрада исламских шартова - увјета да би неко могао бити муслиман). 

- Намаски шарти (шта је потребно извршити да би намаз молитва био исправан). 

- Узимање абдеста (упознавање са начином узимања абдеста - вјерског прања прије 

намаза). 

- Окретање према кибли (значење кибле и важност окретања према њој у намазу). 

- Саставни дијелови намаза (упознавање са саставним дијеловима намаза као и намазима 

које муслиман мора обављати). 

- Постите бићете здрави (значење и вриједности поста у мјесецу Рамазану). 

- Хаџ (упознавање са саставним дијеловима хаџа - ходочашћа Мекке - и његовом 

важношћу уз обраду куранског поглавља ЕЛ -КЕВСЕР). 

- Исламски Мубарек дани (које је то дане муслиман дужан свјечано обиљежити у току 

једне године, обрада куранског поглавља ЕЛ -КАФИРУН). 

- Ислам у нашој земљи (упознавање са исламским драгоцјеностима у нашој земљи и 

другим вјерско-просвјетним установама у њој). 

Начин остваривања програма 

Вјерска настава је заједничко дјело вјероучитеља и ученика. Полазиште је конкретна 

стварност. Из доживљених искустава прелази се на истине из којих се потом враћа на 

свакодневну њихову примјену. Овакав начин сазнања има свој ред: упознавање (обрада 

нових садржаја), понављање, примјена и провјеравање, сређивање (систематизација). То је 

макроструктура оваквог начина сазнања. Међутим, и ови дијелови имају своју 

микроструктуру. Тако, на примјер: начин сазнања поседује сљедеће ступњеве: 

постављање циља, мотивисање, обрада нових наставних садржаја, учење. Треба имати 

пред очима физиономију групе и појединца, а такође у оквиру часа на којем се обрађују 

нови садржаји, врши се примјена и обнављање обрађеног градива. 

Имајући на уму горе истакнуто, час вјеронауке би требало изгледати овако: кратко 

понављање садржаја са претходног часа и посебно освјетљавање онога што ће послужити 

као темељ за актуелни час. Након постављања циља, прелази се на обраду нових 

наставних садржаја, где се заправо објашњава ученику шта то значи да смо "Божја 
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створења", истичући када се то и како догодило. Након овога се већ познати садржаји 

продубљују, уче, тј. разговара се о намазу - молитви (зашто и како). Овако усвојено 

градиво, у складу са васпитним циљем, мора наћи своју примјену у животу ученика. 

Разговара се зашто и како треба захвалити Богу за родитеље, браћу и пријатеље. Оваква 

сазнања и дјечје искуство се ослањају на слово Кур'ана и на ученички властити доживљај. 

Опште напомене 

Потребни простор за реализацију наведеног градива јесте стандардни учионички простор 

који је, иначе, потребан за реализацију градива из других предмета, нпр. наставе матерњег 

језика, математике и сл. 

За реализацију наведеног градива исламске вјеронауке нису потребна никаква 

неуобичајена посебна средства. У ту сврху се могу користити свеске или блокови који се 

иначе користе у настави. 
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НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

ПРАВОСЛАВНА ВЕРСКА НАСТАВА 

(православни катихизис) 

ЦИЉ 
 

Циљ верске наставе у основном образовању 
јесте да се развије теистички поглед на свет, 
да се код ученика развије вера у Бога и зрела 
религиозност; да се упознају са садржајима 
вере и духовним искуством; да се оспособе за 
верски живот, који значи упражњавање и 
учествовање у верским обредима- да се дакле 
, пређе пут од знања преко веровања до 
акције која је примерена узрасту ученика и 
његовим индивидуалним карактеристикама. 
Циљ је неговати сопствени верски идентитет 
који наравно подразумева и поштовање 
другог и другачијег. 

РАЗРЕД 
 

ТРЕЋИ   

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

 

36 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
Когнитивни аспект:  

се бавити настава Православног 
катихизиса у току 3. разреда основне 
школе;  

предзнање из градива Православног 
катихизиса обрађеног у претходном 
разреду школовања.  
Афективни аспект:  

активно учествује на часовима верске 
наставе  
 

 

I – УВОД  
 

 

 
Упознавање са 
садржајем програма и 
начином рада  
 

Когнитивни аспект:  

повести о стварању света;  
зна и именује иконе на 

којима су представљени дани стварања 
света, на основу библијске повести;  

 моћи да увиди да је свет скуп 
конкретних врста живих бића која су 
уједињена, једна другима потребна и 

II – БОГ СТВАРА 
СВЕТ И ЧОВЕКА  
 

 
 Појам Светога Писма 

као књиге откривења  

невидљивог света- 
духовних сила - 
анђела  

о стварању света по 
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да она чине велику заједницу љубави – 
Цркву;  

 објасни да је свет створен 
љубављу Божјом;  

изражава као љубав према другим 
људима, природи и Богу;  

 
Афективни аспект:  

према ближњима, природи и Богу;  

бриге према ближњима и природи.  

данима  
 

Бранко 
Радичевић(песник се 
диви Божјем стварању 
и моли благослов...)  

Солжењицин  
 

Когнитивни аспект:  
• знати да је Бог створио свет из 
љубави и да објасни како зна да Бог 
воли свет;  
• препознати да Бог брине о свету и да 
наведе примере Божјег старања о 
свету;  
• увидети кроз своје креативне 
способности да је човек сличан Богу;  
• увидети да Бог жели да свет постоји 
вечно;  
• увидети да су Бог, људи и природа 
различити, али да нису потпуно 
раздељени;  
• увидети различитост која постоји  

између Бога и створеног света;  
• знати да је Бог из бриге према свету и 
човеку послао свога Сина у свет;  
• упознати улогу анђела као сарадника 
Божјих у старању о свету;  
• уочити да је свет смртан ван 
заједнице са Богом;  
• упознати сдржај молитве Анђелу 
чувару;  
• усвојити текст и мелодију песме 
„Анђели певају“.  
Афективни аспект:  
• бити подстакнут да развија свест о 
томе да је важан зато што га воли Бог и 
његови ближњи ;  
• бити подстакнут да се труди да воли све 

људе (чак и оне од којих је веома 

различит).  

III – БОГ НАС 
ВОЛИ  
 

 
Прича „Шишарка“  
 
или прича „Себични 
џин“ О. Вајлд (са 
правим крајем, кад се 
појављује Христос...)  

Николаја о томе како 
је Господ са 
Богородицом избавио 
пастира Давида из 
невоље (кад је заспао 
у пећини а змија му 
легла на груди...)А кад 
је одрастао Цар Давид 
је описао Богородицу 
и Христа у псалму  

„Љубавна песма“, М. 
Данојлић (о маслачку 
и облачку)  

Богородици;  

Јосифу;  

Јелисавете;  

пастирима;  

мудрацима;  

да склони породицу у 
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Египат;  
у 

чувару;  

певају“.  
Когнитивни аспект:  
• уочити да је човек посредник између 
Бога и природе и да Бог са природом 
разговара преко човека;  
• проширити своје знање о служењу 
Светога Саве Богу и нашем народу;  
• уочити да нема љубави без служења 

ближњима;  

• упознати библијску повест о 
Христовом служењу Апостолима.  
Афективни аспект:  
• бити подстакнут да љубав препознаје 
као служење;  
• знати да кроз чињење дела љубави 

према ближњима, постаје сличан Христу 

и светитељима Божјим.  

IV – ЗАЈЕДНИЦА 
БОГА И СВЕТА 
КРОЗ ЧОВЕКА  
 

 Прича „ Три 
дрвета“(Ова прича је и 
Божићна и Васкршња)  

задужбина – 
најзначајније 
задужбине Светога 
Саве и Светог Симеона 
Мироточивог  

казивање о Христовом 
служењу – прање ногу 
апостолима и Тајна 
вечера  

Доброчинство – 
најлепши начин да 
постојиш, из књиге 
«Мали анђео», Н. 
Витошевић  
 
 

Когнитивни аспект:  
• препознати да је Литургија 
захвалност Богу;  
• уочити да се захвалност Богу показује 
кроз наше дарове;  
• уочити да наши дарови хлеб и вино 
представљају свет у малом;  
• увидити везу Литургије и спасења 
човека и света;  
• проширити своја знања о празнику 
Васкрсења;  
• увидити шта за створену прируду 
значи Христово Васкрсење;  
• усвојити текст и мелодију песме 
„Људи ликујте“  
Афективни аспект:  

Литургији како би показао Богу да 
жели да буде у заједници са Њим;  
 

V – ЛИТУРГИЈА- 
ПРЕОБРАЖЕНИ 
СВЕТ  
 

 
 Твар у Литургији – 

хлеб и вино  

хлеб“ Лидија Поповић  
– 

тамјан, уље, восак, 
вода, врба, бадњак, 
јаје, жито, грожђе...  

лепти  
 

ри 
чобанин“ Патријарх 
српски Иринеј 
Гавриловић(прича о 
причешћу)  

о  
васкрсењу Лазара  
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• бити подстакнут да у себи развија осећај 

захвалности према Богу и својим 

ближњима.  
мироносицама на 
Христовом гробу 
(„Зашто тражите 
живога међу 
мртвима“)  

жовотиње“ Зинаида 
Хипијус  

Когнитивни аспект:  
• препознати личну одговорност за 
творевину;  
• увидити да се загађењем наше 
околине, загађује цео свет;  
• увидити да се на православним 
иконама стварања света и човека, 
приказује зависност природе од 
човека;  
• препознати представе које приказују 
догађаје везане за стварање света;  
• уочити у којој мери је напредовао и 
савладао градиво Православног 
катихизиса трећег разреда основне 
школе.  
Афективни аспект:  
• бити подстакнут на очување природе 
и своје животне средине;  
• бити подстакнут да гледа на природу 
као на Божју творевину;  

уреде школски простор изабраним 
радовима везаним за стварање и 
очување света  
 

VI – ЧОВЕК И 
ПРИРОДА  
 

Поучне приче:  

благосиља животиње“  
 

(Свети Елије и 
крокодил)  

медвед“  
 

М. Одаловић  
 

Израда стрипа  
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  НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  
 
 
Катихизација као литургијска делатност- заједничко је дело катихете (вероучитеља) 
и његових ученика.  
Катихета (вероучитељ) би требало стално да има науму да катихеза не постоји ради 
гомилања информација („знања о вери“), већ као настојање да се учење и искуство 
Цркве лично усвоје и спроведу у живот кроз слободно учешће у богослужбеном 
животу Цркве.  
На почетку сваке наставне теме ученике би требало упознати са циљевима и 
исходима наставе, садржајима по темама, начином остваривања програма рада, као и 
са начином вредновања њиховог рада.  
Врсте наставе  
Настава се реализује кроз следеће  
облике наставе:  

5 часова)  
1 час)  

 
Место реализације наставе  

настава се реализује у учионици;  
реализује у цркви – учешћем у литургијском сабрању;  

 
Дидактичко методичка упутства за реализацију наставе  

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.  

активне наставе, која својом динамиком подстиче ученике на истраживачки и 
проблемски приступ садржајима тема. У току реализације стављати нагласак више 
на доживљајно и формативно, а мање на сазнајно и информативно.  
 

 Квалитет наставе се постиже када се наставни садржаји реализују у складу са 
савременим педагошким захтевима у погледу употребе разноврсних метода, облика 
рада и наставних средстава.  

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.  

атор, 
организатор и координатор ученичких активности у наставном процесу.  

простор за остваривање своје личности кроз заједничарење са ближњима и 
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Тројичним Богом који постаје извор и пуноћа његовог живота.  
 
Евалуација наставе  
Евалуацију наставе (процењивање успешности реализације наставе и  
остварености задатака и исхода наставе) наставник ће остварити на два начина:  

а путем 
анкетних евалуационих листића;  

 
 
 
Оцењивање  
Непосредно описно оцењивање ученика може се вршити кроз:  

 
 

 
 
Оквирни број часова по темама  
Увод – 1  
Бог ствара свет и човека – 7  
Бог нас воли – 7  
Заједница Бога и света кроз човека– 6  
Литургија – преображени свет – 7  
Човек и природа - 6  

– 1+1  
 
КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА:  
1. Српски језик и књижевност  

2. Свет око нас  

3. Ликовна култура  

4. Музичка култура  

5. Народна традиција  

6. Грађанско васпитање  
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Предмет: ВЈЕРСКА ИСЛАМСКА ВЈЕРОНАУКА (ИЛМУДИН) 

 

Циљ Циљ наставе исламска вјеронаука (илмудин) у основном 

образовању и васпитању је да пружи ученику основни 

вјернички поглед на свет, са посебним нагласком на 

вјернички практични део, а такође и будући вјечни живот. 

Циљ наставе исламски вјеронаук у осмом разреду јесте да 

ученике упозна са основним постулатима (темељним 

дужностима) вјере ислама, те да ученике упозна са 

важношћу и садржајем намаза (молитве) и његовом улогом у 

животу сваког појединца и заједнице у цјелини. 

То значи да дјеца на начин примјерен њиховом узрасту 

упознају властиту вјеру у њеној духовној, моралној, 

социјалној, мисионарској и другим димензијама. 

Излагање вјерског виђења и постојања света обавља се у 

отвореном и толерантном дијалогу са осталим наукама и 

теоријама. 

Начин приступа је исламско виђење које обухвата сва 

позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну 

припадност и вјерско образовање. 

 

Разред: ТРЕЋИ 

Годишњи фонд 

часова 

36 

Задаци наставе исламске вјеронауке су да код ученика: 

- развија свијест о Богу као Створитељу и однос према људима као најсавршенијим 

божјим створењима, 



681 

 

- развија способност (на примјерен начин узрасту ученика) за постављање питања о 

цјелини и најдубљем смислу постојања човјека и свијета, о људској слободи, животу у 

заједници, смрти, односу са природом која нас окружује, као и за размишљања о тим 

питањима у свјетлу вјере ислама, 

- развија и изграђује способност дубљег разумијевања и вриједновања културе и 

цивилизације у којој живе, успона и падова у историји човјечанства, као и достигнућа 

у разним областима научног дјеловања, 

- развија способност за одговорно обликовање заједничког живота са другима, за 

налажење равнотеже између властите личности и заједнице, за остваривање сусрета са 

свијетом (са људима различитих култура, религија и погледа на свијет, с друштвом, с 

природом) и с Богом, 

- изгради увјерење да је његов живот на овом свијету само припрема за вјечност, да су 

сви створени да буду судионици вјечног живота, да се из те перспективе код ученика 

развија способност разумијевања, преиспитивања и вриједновања властитог односа 

према другом човјеку као божјем створењу и изгради спремност за покајање.  

Оперативни задаци наставе исламска вјеронаука (илмудин) у овом разреду јесу да 

ученици: 

- упознају шта треба да учине прије намаза, 

- знају које су радње саставни дио намаза, 

- упознају начин обављања јутарње молитве, 

- упознају врсте јела и пића које муслиман смије јести, 

- упознају начин понашања муслимана при јелу и пићу, 

- упознају доказ да је Узвишени Аллах створио природу, 

- упознају Кур'анске суре које указују на важност времена, 

- упознају начин узимања абдеста. 

САДРЖАЈ ПРОГРАМА 

1. Упознавање ученика са наставним програмом овог разреда 

2. Послушност родитељима је наредба Узвишеног Господара 

НАМАЗ 

3. Намаски шартови-припрема за намаз 

4. Намаски рукнови-саставни дијелови намаза 

5. Три правила о клањању дневних намаза 

6. Обнављање пређеног градива  

7. Сабах намаз (јутарња молитва) 

ИСХРАНА МУСЛИМАНА 

8. Муслимани једу здраву и чисту храну 



682 

 

9. Понашање при јелу и пићу 

10. Обнављање пређеног градива 

11. Алах џ.ш. је Створитељ природе 

12. Мухамед а.с. у племену Бену Сад 

13. Алах џ.ш. је створио човјека у најљепшем облику 

14. Обнављање градива 

15. Важност времена у животу вјерника 

16. Алах џ.ш. се куне временом 

17. Сваки посао има своје вријеме 

18. Обнављање градива 

19. Начин узимања абдеста (вјерско прање прије молитве) 

20. Начин стајања у намазу 

21. Начин одијевања особе која обавља намаз 

22. Обнављање градива 

23. Подне намаз 

24. Мухамед а.с. код свог амиџе 

25. Алах је створио дан и ноћ, сунце, мјесец и звијезде 

26. Обнављање градива 

27. Дужности према самом себи 

28. Бог све види 

29. Икиндија намаз 

30. Обнављање градива 

31. Муслиман је муслиману брат 

32. Акшам намаз 

33. Јација намаз 

34. Обнављање градива 

35. Обнављање градива 

36. Обнављање градива 

 

Начин остваривања програма  

Вјерска настава је заједничко дјело вјероучитеља и ученика. Полазиште је конкретна 

стварност. Из доживљених искустава прелази се на истине из којих се потом враћа на 

свакодневну њихову примјену. Овакав начин сазнања има свој ред: упознавање 

(обрада нових садржаја), понављање, примјена и провјеравање, сређивање 

(систематизација). То је макро структура оваквог начина сазнања. Међутим, и ови 

дијелови имају своју микро структуру. Тако, на примјер: начин сазнања посједује 

сљедеће ступњеве: постављање циља, мотивисање, обрада нових наставних садржаја, 

учење. Треба имати пред очима физиономију групе и појединца, а такође у оквиру 

часа на којем се обрађују нови садржаји, врши се примјена и обнављање обрађеног 

градива. Имајући на уму горе истакнуто, час вјеронауке би требало изгледати овако: 

кратко понављање садржаја са претходног часа и посебно освјетљавање онога што ће 
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послужити као темељ за актуелни час. Након постављања циља, прелази се на обраду 

нових наставних садржаја, где се заправо објашњава ученику шта то значи да смо 

"Божја створења", истичући када се то и како догодило. Након овога се већ познати 

садржаји продубљују, уче, тј. разговара се о намазу - молитви (зашто и како). Овако 

усвојено градиво, у складу са васпитним циљем, мора наћи своју примјену у животу 

ученика. Разговара се зашто и како треба захвалити Богу за родитеље, браћу и 

пријатеље. Оваква сазнања и дјечје искуство се ослањају на слово Кур'ана и на 

ученички властити доживљај. 

 

                                     ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
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НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

 

ПРАВОСЛАВНА ВЕРСКА НАСТАВА 

(православни катихизис) 

ЦИЉ 
 

Циљ верске наставе у основном образовању јесте да 
се развије теистички поглед на свет, да се код 
ученика развије вера у Бога и зрела религиозност; 
да се упознају са садржајима вере и духовним 
искуством; да се оспособе за верски живот, који 
значи упражњавање и учествовање у верским 
обредима- да се дакле , пређе пут од знања преко 
веровања до акције која је примерена узрасту 
ученика и његовим индивидуалним 
карактеристикама. Циљ је неговати сопствени 
верски идентитет који наравно подразумева и 
поштовање другог и другачијег. 

РАЗРЕД 
 

Четврти   

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

 

36 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
Когнитивни аспект: • стећи основне 
информације о темама које ће се 
обрађивати у настави Православног 
катихизиса током четвртог разреда  
• уочити какво је његово предзнање из 
градива обрађеног у претходном 
разреду школовања  
Афективни аспект: • желети да 
активно учествује на часовима верске 
наставе  

 

I – УВОД  
 

 

 
Упознавање са садржајем 
програма и начином рада  
 

Когнитивни аспект:  
• уочити важност постојања заједнице  
• уочити разлику између Цркве и сваке 
друге заједнице;  
• уочити да је Црква слободна 
заједница у којој учествују само они 
који то желе;  
• знати да се они који су у заједници са 
Христом називају хришћани и да је 
Црква њихова заједница;  
• знати да се заједница Бога, људи и  
природе зове Црква; Афективни 
аспект:  
• бити подстакнут да активно 

II – ЦРКВА ЈЕ 
НАШ ИЗБОР  
 

 
 Прича“Недостајати “(за 

заједницу као основ живота) 
Т. Телехтон  

Николаја „Заједничарење са 
небом “  

„Из Ја-града у Ти-град  
 Одломак из песме“Зимска 

идила“  
 
Војислава Илића  
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учествује у животу Цркве  
• бити подстакнут да препознаје живот 
као дар Божји;  
• бити подстакнут да препознаје 
Живот Вечни као Божји дар.  
Когнитивни аспект:  
• уочити да нас Христос позива у лични 
однос - заједницу љубави;  
• увидети да су апостоли људи који су 
слични нама;  
• уочити да је вера основ заједнице са 
Богом;  
• увидети да су Апостоли позивали 
људе у заједницу љубави са Христом;  
• разумети значај Христовог 
оваплоћења (рађања);  

„Звезда се засја“  
Афективни аспект:  
• бити подстакнут да доживети Христа 

као Личност која нам иде у сусрет  

III – ХРИСТОС НАС 
СВЕ ЗОВЕ  
 

 
 Прилагођена и препричана 

новозаветна прича о 
Христовом позиву Апостола  

Петру када тоне  
 

Егзипери - одломци  
 

 

Когнитивни аспект:  
• поступно изграђивати свест о томе ко 
су светитељи;  
• увидети да су сви позвани да буду 
светиетљи;  
• уочити важност светитеља као  

наших узора за остваривање личног 
јединства са Богом;  
• знати какву важност Савине речи и 
дела имају за нас данас;  
• уочити да је за остваривање 
јединства са Богом потребна искрена 
жеља;  
• знати да је Литургија начин на који 
сви остварујемо заједницу са Богом;  
• препознати да у нашу заједницу са 
Богом уводимо све оне (и све оно) што 
волимо.  
Афективни аспект:  
• бити подстакнут да следује 
светитељима Божјим и да буде добар 
човек;  
• бити подстакнут да препознаје љубав 

као највећу врлину.  

IV – ДИВАН ЈЕ БОГ 
У СВЕТИМА 
СВОЈИМА  
 

 
 Прилагођена и препричана 

нека житија светих  

Саве  
 Приповест о Светом Сави, 

његовим делима и духовним 
подвизима . Указати на неке 
од најважнијих поука из 
књига које је Свети Сава 
написао (Житије Св. Симеона, 
Законоправило, Хиландарски 
типик, Студенички типик,)  

Пупина „ Са пашњака до 
научењака“ (одломак у коме 
се говори о нашој вери и 
Светоме Сави)  

– 
препричана и прилагођена  

Господње  

одломак из „Небеске 
Литургије“  

Когнитивни аспект:  V – ЗНАЧАЈ  Грех као промашај циља  
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• увидети да се грех јавља као 
последица одсуства истинске љубави;  
• уочити да је грех наш погрешан 
избор;  
• увидети шта је самољубље и по чему 
се оно разликује од љубави;  
• увидети да без врлина нема љубави;  

• уочити да је само врлинама могуће 
остварити однос љубави са Богом и 
људима;  
• упознати најважније хришћанске 
врлине;  
• увидети да врлине нису човеку дате, 
већ да се за њих треба трудити;  
•увидети да се и врлине усавршавају.  
Афективни аспект:  
• бити подстакнут да следује 
светитељима Божјим;  
• бити подстакнут да се труди да у себи 

развија хришћанске врлине.  

ВРЛИНСКОГ 
ЖИВОТА  
 

 Последице пада у грех  
 Обрада одабраних 

поглавља из књиге «Из Ти-
града у Небески град»  

Петров ;  
 Васкршња прича дарови 

доброг мудраца Христу 
Спаситељу „Четврти мудрац“;  

смирењу);  
- 

(прича „Свечев лијек“);  
 

у изгубљеном рају“ одломак 
из казивања белих срна)  

Когнитивни аспект:  
• уочити да служењем Литургије 
постајемо учесници Царства Божијег и 
сједињујемо се са Богом;  

небески»;  
• увидети да сам изглед православног 
храма изображава јединство Неба и 
земље.  
Афективни аспект:  
• код ученика ће се развијати жеља за 
очувањем природе;  

простор најуспешнијим радовима;  
• бити подстакнут да и наредне године 
похађа часове Православног 
катихизиса;  
• уочити у којој мери је напредовао и 

савладао градиво  

VI - СА НАМА ЈЕ 
БОГ  
 

 
 Педесетница – рођендан 

Цркве;  
 

јеванђелских текстова, 
допуњене фотографијама 
фресака, приказати 
домострој спасења  
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  НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  
 
 
Катихизација као литургијска делатност- заједничко је дело катихете (вероучитеља) 
и његових ученика.  
Катихета (вероучитељ) би требало стално да има науму да катихеза не постоји ради 
гомилања информација („знања о вери“), већ као настојање да се учење и искуство 
Цркве лично усвоје и спроведу у живот кроз слободно учешће у богослужбеном 
животу Цркве.  
На почетку сваке наставне теме ученике би требало упознати са циљевима и 
исходима наставе, садржајима по темама, начином остваривања програма рада, као и 
са начином вредновања њиховог рада.  
Врсте наставе  
Настава се реализује кроз следеће  
облике наставе:  

5 часова)  
1 час)  

 
Место реализације наставе  

настава се реализује у учионици;  
реализује у цркви – учешћем у литургијском сабрању;  

 
Дидактичко методичка упутства за реализацију наставе  

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.  

активне наставе, која својом динамиком подстиче ученике на истраживачки и 
проблемски приступ садржајима тема. У току реализације стављати нагласак више 
на доживљајно и формативно, а мање на сазнајно и информативно.  
 

 Квалитет наставе се постиже када се наставни садржаји реализују у складу са 
савременим педагошким захтевима у погледу употребе разноврсних метода, облика 
рада и наставних средстава.  

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.  

савремене наставе наставе наставник је извор знања, креатор, 
организатор и координатор ученичких активности у наставном процесу.  

простор за остваривање своје личности кроз заједничарење са ближњима и 
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Тројичним Богом који постаје извор и пуноћа његовог живота.  
 
Евалуација наставе  
Евалуацију наставе (процењивање успешности реализације наставе и  
остварености задатака и исхода наставе) наставник ће остварити на два начина:  

вањем реакције ученика или прикупљањем коментара ученика путем 
анкетних евалуационих листића;  

 
Оцењивање  
Непосредно описно оцењивање ученика може се вршити кроз:  

 
 

 
 
Оквирни број часова по темама  
Увод – 1  
Црква је наш избор – 7  
Христос нас све зове – 7  
Диван је Бог у светима својима – 7  
Значај врлинског живота – 7  
Са нама је Бог - 4  
Евалуација – 1+2  
 
КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА:  
1. Српски језик и књижевност  

2. Свет око нас  

3. Ликовна култура  

4. Музичка култура  

5. Народна традиција  

6. Грађанско васпитање  
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Предмет: ВЈЕРСКА ИСЛАСКА ВЈЕРОНАУКА (ИЛМУДИН) 

 

Циљ Циљ наставе исламска вјеронаука (илмудин) у основном 

образовању и васпитању је да пружи ученику основни 

вјернички поглед на свет, са посебним нагласком на 

вјернички практични део, а такође и будући вјечни живот. 

Циљ наставе исламски вјеронаук у осмом разреду јесте да 

ученике упозна са основним постулатима (темељним 

дужностима) вјере ислама, те да ученике упозна са 

важношћу и садржајем намаза (молитве) и његовом улогом у 

животу сваког појединца и заједнице у цјелини. 

То значи да дјеца на начин примјерен њиховом узрасту 

упознају властиту вјеру у њеној духовној, моралној, 

социјалној, мисионарској и другим димензијама. 

Излагање вјерског виђења и постојања света обавља се у 

отвореном и толерантном дијалогу са осталим наукама и 

теоријама. 

Начин приступа је исламско виђење које обухвата сва 

позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну 

припадност и вјерско образовање. 

 

Разред: ЧЕТВРТИ 

Годишњи фонд 

часова 

36 

 

Циљ наставе исламске вјеронауке (илмудин) у четвртом разреду јесте да ученике упозна 

са чињеницом да су они друштвена бића која знају цијенити основне вриједности у 

животу на овоме свијету, те да у пракси Посланика Мухамеда а.с. налазе одговор за своје 

проблеме и узор за свој однос према ономе што их окружује. 

Задаци наставе исламске вјеронауке (илмудин) су да код ученика: 

- развија свијест о Богу као Створитељу и људима као најсавршенијим створењима; 

- развија способност о вредновању културе и цивилизације у којој живе, те схватање 

разлога успона и падова у историји човјечанства; 

- развије способност за одговорно обликовање заједничког живота са другима. 
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САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

ПОРОДИЦА И ДРУШТВО 

- улога и важност породице у исламу; 

- однос према родитељима; 

- однос према браћи и сестрама; 

- однос према осталим члановима родбине; 

- однос према сирочадима (дјеци која су без родитеља); 

- однос према заједници у којој се живи; 

- какав је био однос Мухамеда а.с. према својој породици; 

- какви су били унуци Мухамеда а.с; 

- које су основне дужности родитеља према дјеци. 

ЖИВОТ ПОСЛАНИКА МУХАМЕДА А.С. 

- у каквим приликама је рођен и гдје је живио Посланик а.с; 

- шта је довело до исељавања првих муслимана у Абесинију; 

- која је вриједност и улога стрпљења у позивању на пут спаса; 

- зашто је један период у животу Посланика а.с. прозван "године туге"; 

- шта је хиира (пресељење из Меке у Медину) који је њен значај, порука и поука; 

- како су становници Медине прихватили ислам и муслимане; 

- шта је довело до првог отвореног сукоба муслимана и идолопоклоника из Меке на Бедру; 

- други сукоб на Ухуду, и шта је разлог негативном исходу на Ухуду; 

- договор на Худејбији; 

- писма Мухамеда а.с. владарима; 

- ослобођење Меке; 

- опростни хац Посланика а.с; 

- које су главне поруке са опростног хаџа; 

- пресељење Посланика а.с. на ахирет; 

- какав је био Мухамед а.с. као личност; 

- шта кажу велики мудри људи о Мухамеду а.с. 
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НАМАЗ (МОЛИТВА) 

- шта је џума намаз, кад и како се она обавља; 

- кад и како се обавља теравија намаз; 

- како се обавља бајрам намаз; 

- шта квари намаз; 

- која је вриједност заједничког обављања намаза; 

- како се обавља цена за намаз; 

- шта је сехви сецда и како се она обавља. 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Предвиђени број часова за верску наставу, исламска вјеронаука, вјероучитељ ће 

искористити тако што ће на сваком часу кратко поновити садржаје са претходног часа, а 

затим ће прећи на тему која је предвиђена за актуелни час. Након обраде дате теме 

вјероучитељ ће подстицати ученике на разговор. Међусобни разговор ученика, и ученика 

и вјероучитеља, има за циљ да покаже да ли је обрађени садржај усвојен и да ли је нашао 

мјесто у практичном животу ученика. У остваривању садржаја програма исламска 

вјеронаука треба користити и уџбеник вјеронауке за четврти разред основне школе аутора 

Рефика Ћатића. 
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                                                 ПЕТИ РАЗРЕД 
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НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

 

ПРАВОСЛАВНА ВЕРСКА НАСТАВА 

 (православни катихизис) 

ЦИЉ 
 

Циљ верске наставе у основном образовању 
јесте да се развије теистички поглед на свет, да 
се код ученика развије вера у Бога и зрела 
религиозност; да се упознају са садржајима вере 
и духовним искуством; да се оспособе за верски 
живот, који значи упражњавање и учествовање 
у верским обредима- да се дакле , пређе пут од 
знања преко веровања до акције која је 
примерена узрасту ученика и његовим 
индивидуалним карактеристикама. Циљ је 
неговати сопствени верски идентитет који 
наравно подразумева и поштовање другог и 
другачијег. 

РАЗРЕД 
 

Пети   

 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

 

36 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
 

 моћи да сагледа садржаје којима ће 
се бавити настава Православног 
катихизиса у току 5. разреда основне 
школе;  

предзнање из градива Православног 
катихизиса обрађеног у претходном 
циклусу школовања  

 

I – УВОД  
 

 

 
 Упознавање са 

садржајем програма и 
начином рада  

систематизација  
 

 
 моћи да именује неке политеистичке 

религије.  

карактеристика политеистичких 
религија и културе старог века 

II - РЕЛИГИЈА И 
КУЛТУРА СТАРОГ 
СВЕТА  
 

 
 Религија и култура 

старог света  

и вечним животом  
 

 
моћи да уочи да се Бог откривао 
изабраним људима, за разлику од 
паганских божанстава;  

Христово догађај који дели историју на 
стару и нову еру;  

књига, њихове ауторе и оквирно време 

III - ОТКРИВЕЊЕ - 
СВЕТ БИБЛИЈЕ  
  

 
 Божије Откровење  
 Свето Писмо (настанак, 

подела)  
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настанка  

Завет  

Библији као светој књизи;  

 
 моћи да преприча библијску причу о 

постању и доживи је као дело љубави 
Божије  

видљивог света створио и анђеле  

приповест о стварању човека и уочи да 
је човек сличан Богу јер је слободан  

осећаја личне одговорности према 
природи;  

првородног греха по човека и читаву 
створену природу;  

библијских прича до Аврама;  

барци са Црквом  

IV - СТВАРАЊЕ 
СВЕТА И ЧОВЕКА  
 

 
 Шестоднев  

икони и подобију“  
 

врта (Каин и Авељ, Ноје, 
Вавилонска кула)  
 

 
 моћи да наведе неке од најважнијих 

старозаветних личности и догађаја  

праотаца и патријараха са Христом  

прославља Пасху као успомену на 
излазак из Египта  

библијских приповести  

личности и догађаје у православној 
иконографији.  
 

V -
СТАРОЗАВЕТНА 
ИСТОРИЈА 
СПАСЕЊА  
 

 
Аврам и Божији позив  

 
 

 
 

 

 
 моћи да преприча библијски опис 

давања Десет Божијих заповести 
Мојсију;  

основном нивоу Десет Божјих 
заповести;  

VI - ЗАКОН БОЖЈИ  
 

 
 Добијање Божијих 

заповести на гори Синају  

заповести  

припреме за Христа  
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Заповестима зависила и припадност 
Божијем народу;  

 бити подстакнут да примени 
вредности Декалога у свом 
свакодневном животу.  

 
 моћи да препозна на слици Ковчег 

Завета и Скинију и да у једној 
реченици каже шта је мана  

личности јеврејског народа у Обећаној 
земљи  

светињама посебно место Божијег 
присуства  

у славу Божију  

старозаветних пророка  
оћи да уочи да су старозаветни 

пророци најављивали долазак Месије  

као „жртве угодне Богу“ на основу 
одељака поучних и пророчких књига  

VII - МЕСИЈАНСКА 
НАДА  
 

 Насељавање Обећане 
земље (Исус Навин, 
Самсон...)  

вид  

јерусалимски храм  
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  

 

 

Катихизација као литургијска делатност- заједничко је дело катихете (вероучитеља) и 

његових ученика.  

Катихета (вероучитељ) би требало стално да има науму да катихеза не постоји ради 

гомилања информација („знања о вери“), већ као настојање да се учење и искуство 

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

животу Цркве.  

На почетку сваке наставне теме ученике би требало упознати са циљевима и исходима 

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

вредновања њиховог рада.  

Врсте наставе  

Настава се реализује кроз следеће  

облике наставе:  

• теоријска настава (35 часова)  

• практична настава (1 час)  

 

Место реализације наставе  

• Теоријска настава се реализује у учионици;  

• Практична настава се реализује у цркви – учешћем у литургијском сабрању;  

 

Дидактичко методичка упутства за реализацију наставе  

• Уводне часове требало би осмислити тако да допринесу међусобном упознавању 

ученика, упознавању ученика с циљевима, исходима, наставним садржајима, али и 

тако да наставник стекне почетни увид у то каквим предзнањима и ставовима из 

подручја Православног катихизиса, група располаже.  

• Реализација програма требало би да се одвија у складу с принципима савремене 

активне наставе, која својом динамиком подстиче ученике на истраживачки и 

проблемски приступ садржајима тема. У току реализације стављати нагласак више на 

доживљајно и формативно, а мање на сазнајно и информативно.  

 

• Квалитет наставе се постиже када се наставни садржаји реализују у складу са 

савременим педагошким захтевима у погледу употребе разноврсних метода, облика 

рада и наставних средстава.  

• 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  
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Евалуацију наставе (процењивање успешности реализације наставе и  

остварености задатака и исхода наставе) наставник ће остварити на два начина:  

• процењивањем реакције ученика или прикупљањем коментара ученика путем 

анкетних евалуационих листића;  

• провером знања које ученици усвајају на часу и испитаивањем ставова 

Оцењивање  

Непосредно описно оцењивање ученика може се вршити кроз:  

• усмено испитивање;  

• писмено испитивање;  

• посматрање понашања ученика;  

 

Оквирни број часова по темама  

Увод – 1  

Религија и култура старог света – 3  

Откривење – Свет Библије – 4  

Стварање света и човека – 7  

Старозаветна историја спасења – 7  

Закон Божији – 4  

Месијанска нада – 8  

Евалуација – 1+1  

 

КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА:  

 

1. Српски језик и књижевност  

2. Историја  

3. Географија  

4. Биологија  

5. Ликовна култура  

6. Музичка култура  

7. Грађанско васпитање  

 

 

Предмет: ВЈЕРСКА ИСЛАМСКА ВЈЕРОНАУКА (ИЛМУДИН) 

 

Циљ  

Циљ наставе исламска вјеронаука (илмудин) у основном 

образовању и васпитању је да пружи ученику основни 

вјернички поглед на свет, са посебним нагласком на 

вјернички практични део, а такође и будући вјечни живот. 

Циљ наставе исламски вјеронаук у осмом разреду јесте да 

ученике упозна са основним постулатима (темељним 

дужностима) вјере ислама, те да ученике упозна са 

важношћу и садржајем намаза (молитве) и његовом улогом у 
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животу сваког појединца и заједнице у цјелини. 

То значи да дјеца на начин примјерен њиховом узрасту 

упознају властиту вјеру у њеној духовној, моралној, 

социјалној, мисионарској и другим димензијама. 

Излагање вјерског виђења и постојања света обавља се у 

отвореном и толерантном дијалогу са осталим наукама и 

теоријама. 

Начин приступа је исламско виђење које обухвата сва 

позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну 

припадност и вјерско образовање. 

 

Разред: ПЕТИ 

Годишњи фонд 

часова 

36 

 

 

Дужности муслимана према себи и заједници 

 

-Међусобна права дјеце и родитеља 

-Дужности према комшијама и родбини 

-Склапање брака 

 Ученици се упознају са основним дужностима муслимана, усвајају келимеи-

шехадет,обнављају темељне постулате намаза , уче прописе поста, зеката и обављања 

хаџа 

Ученици усвајају намаске рукнове, обнављају познавање дова и куранских сура, 

уче прописе намаза, практично изводе намаз у учионици или џамији, обнавлјају знање 

о абдесту, тејеммуму и месху. 

 

Ученици усвајају моралне вриједности, тековине лијепог ахлака кроз ишчитавање 

Божије ријечи и Сире- животописа Мухаммеда а.с., усвајају знање о Божијим 

наредбама везаним за однос према родитељима, родбини и комшијама, меморишући 

при томе хадисе и ајете. 

Уче прописе никаха и његов значај. Наставник излаже и стално водећи дијалог 

са ученицима презентује исламске шарте, илуструје прописе прикладним хикајама-

причама и сл. 

Наставник предводи  ученике у намазу, демонстрира абдест, тејеммум и месх, 

систематизује суре, дове и салавате, води дијалог са ученицима, подстичући их на 

ибадет, стално указује на вриједност абдеста и намаза са хигијенског и здравственог 

аспекта. 

Наставник води ученике кроз дијалог и нове садржаје, позитивно утиче на развијање 

њихове свијести у контексту теме. Провјерава ниво научених хадиса и ајета, 

систематизује знање ученика. Усмено излагање 
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демонстрација 

дијалог 

илустрација 

Демонстративна метода, дијалог, слушање аудио материјала (суре) 

 

Рад на тексту, 

дијалог, приповиједање На крају обрађене теме ученици ће моћи да усвојене 

садржаје примјене кроз духовност у конкретној животној стварности. 

Комплексан систем ибадета разумјет ће као свједочење Бога, кроз низ дјелатности које 

се опетују свакодневно, попут чињења сеџде пет пута дневно, апстинирања током 

рамазана итд. 

На крају обрађене теме ученици ће моћи самостално обављати намаз, прихватајући га 

као израз највише покорности Богу. Спознат ће аспекте намаза, његову корист за дух 

и тијело. 

На крају обрађене теме ученици ће моћи усвојене вриједности ахлака 

(етике)проживјети у конкретној животној стварности. 

Смјернице из усвојених ајета и хадиса обликоват ће их као племенита и одговорна 

социјална бића, пуна љубави према родитељима и ближњима, пуна поштовања према 

комшијама и осталим члановима друштвене  заједнице. Лијепи примјери из живота 

Божијег Посланика а.с. развит ће свијест о нужности хуманог поступања према 

комшијама без обзира на њихову вјеру, градећи тако хармонију и у широј заједници. 

Ученици ће развити свијест о нужности брака као једине исправне заједнице 

мушкарца и жене, моћи ће спознати важност лијепог односа међу супружницима, што 

ће као вјерници примијенити у каснијем животу.  

 

Предмет: РУСКИ ЈЕЗИК 

 

Циљ Циљ Да унапреди квалитет и обим језичког материјала, 

настава се заснива и на социјалној интеракцији; рад у 

учионици и ван ње спроводи се путем групног или 

индивидуалног решавања проблема, потрагом за 

информацијама из различитих извора (интернет, дечији 

часописи, проспекти и аудио материјал) као и решавањем 

мање или више сложених задатака у реалним и виртуелним 

условима са јасно одређеним контекстом, поступком и 

циљем; 

 

 

Разред: ПЕТИ 

Годишњи фонд 

часова 

72 

 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:   

поздрави и отпоздрави, примењујући најједноставнија језичка средства; 
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представи себе и другог; - разуме јасно постављена једноставна питања личне природе 

и одговара на њих; 

- разуме упутства и налоге и реагује на њих; 

- разуме једноставна и пажљиво исказана правила понашања (сугестије, препоруке, 

забране) и реагује на њих, уз визуелну подршку (знакови, симболи и слично) и без ње; 

- разуме позив и реагује на њега; - упути позив на заједничку активност; 

разуме кратке и једноставне молбе и захтеве и реагује на њих; - упути кратке и 

једноставне молбе и захтеве; - искаже и прихвати захвалност на једноставан начин; 

разуме једноставно исказане честитке и одговара на њих; - упути једноставне 

честитке; 

- разуме једноставан опис живих бића, предмета, места и појава; - опише жива бића, 

предмете и места и појаве једноставним језичким средствима; 

разуме једноставне исказе о уобичајеним и тренутним активностима и способностима 

и реагује на њих; - опише и планира уобичајене и тренутне активности кратким 

једноставним језичким средствима; - опише шта уме/не уме да (у)ради; 

- разуме свакодневне исказе у вези с непосредним потребама, осетима и осећањима и 

реагује на њих; - изрази основне потребе, осете и осећања кратким и једноставним 

језичким средствима; 

- разуме једноставна обавештења о простору и оријентацији у простору и реагује на 

њих; - тражи и пружи кратка и једноставна обавештења о оријентацији у простору; - 

опише непосредни простор у којем се креће; 

разуме једноставна обавештења о хронолошком/метеоролошко м времену и реагује на 

њих; - тражи и даје кратка и једноставна обавештења охронолошком/метеоролошко м 

времену; 

- разуме једноставне исказе којима се изражава припадање/неприпадање, 

поседовање/непоседовање и реагује на њих; - тражи и да једноставне 

исказе којима се изражава припадање/неприпадање, поседовање/непоседовање; 

разуме једноставне исказе за изражавање допадања/недопадања, слагања/неслагања и 

реагује на њих; - тражи мишљење и изражава допадање/недопадање једноставним 

језичким средствима; 

- разуме једноставне изразе који се односе на количину (број особа, животиња и 

предмета количина приликом куповине и сл.) и реагује на њих; - тражи и пружи 

основне информације у вези са количинама и бројевима; - изрази присуство и 

одсуство некога или нечега; 
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                                                ШЕСТИ РАЗРЕД 
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НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

ПРАВОСЛАВНА ВЕРСКА НАСТАВА 

(православни катихизис) 

ЦИЉ 
 

Циљ верске наставе у основном образовању 
јесте да се развије теистички поглед на свет, да 
се код ученика развије вера у Бога и зрела 
религиозност; да се упознају са садржајима 
вере и духовним искуством; да се оспособе за 
верски живот, који значи упражњавање и 
учествовање у верским обредима- да се дакле , 
пређе пут од знања преко веровања до акције 
која је примерена узрасту ученика и његовим 
индивидуалним карактеристикама. Циљ је 
неговати сопствени верски идентитет који 
наравно подразумева и поштовање другог и 
другачијег. 

РАЗРЕД 
 

Шести  разред основне школе 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

 

36 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
 моћи да сагледа садржаје којима ће 

се бавити настава Православног 
катихизиса у току 6. разреда основне 
школе;  

предзнање из градива Православног 
катихизиса обрађеног у претходном 
разреду школовања  
 

 

I – УВОД  
 

 

 
 Упознавање са 

садржајем програма и 
начином рада 
 

 
 моћи да каже да су Јевреји пред 

долазак Месије били под Римском 
окупацијом и да су међу њима 
постојале поделе  

очекивали Месију на основу 
старозаветних пророштава  

ча живот Светог 
Јована Претече и Крститеља 
Господњег и каже да је он припремао 
народ за долазак Христа  

покајање као припрему за сусрет са 

II - ПРИПРЕМА 
СВЕТА ЗА 
ДОЛАЗАК СИНА 
БОЖЈЕГ  
 

 
 Историјске околности 

пред долазак Христов  

пророштва о доласку 
Месије  
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Христом;  
 
 
 

 моћи да закључи да је доласком 
Исуса Христа Бог склопио Нови Завет 
са људима.  

књига и околности њиховог настанка;  

одељак;  

на богослужењима;  

препозна њихове иконографске 
символе;  

Писма.  

 
 
 
III - УВОД У НОВИ 
ЗАВЕТ  
 

 
 
 

 Нови Завет је 
испуњење Старог 
Завета  

(настанак, 
подела,функција, 
аутори...)  

 
 

 
моћи да преприча догађај Благовести и 
да препозна да је то „почетак спасења“;  

гласника и служитеља Божијих;  

прихватање воље Божије као израз 
слободе;  

Богородица послушала Бога  

живота Пресвете Богородице и повеже 
их са Богородичиним празницима;  

Рођења Христовог;  
 моћи да препозна да је Христос 

дошао на свет да сједини Бога и човека  

Христовог Крштења, поста и кушања;  

чуда израз Његове љубави према 
људима;  

старозаветног закона и новозаветних 
заповести о љубави;  

за свој животни узор;  

Васкрсења Лазаревог и Уласка у 

IV - БОГОЧОВЕК – 
ИСУС ХРИСТОС  
 

 
 Пресвета Богородица 

– Благовести  

празници  
 

 
 

 

заповести и Беседа на 
гори  

– Онај који је 
наш „пут, истина и 
живот“  

 Лазарева Субота и 
Цвети  

– прва 
Литургија  
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Јерусалим;  

између очекивања јеврејског народа 
спрам Христове личности;  

Страсне седмице;  

Тајне Вечере и у приносу хлеба и вина 
препозна Свету Литургију;  

Христовог Страдања и Васкрсења  
 

 
 моћи да преприча догађаје 

Вазнесења и Педесетнице;  

Светог на апостоле рођена Црква 
Христова;  

апостола и наведе неке од догађаја из 
њиховог живота;  

царству хришћани били гоњени и 
наведе неке од примера мучеништва;  

Миланског едикта;  

међу људима различитих верских 
убеђења;  
 

V - ЦРКВА ДУХА 
СВЕТОГА  
 

 
 Вазнесење и 

Педесетница  

Јерусалиму, према 
извештају из Дела 
апосолских  

светог апостола Павла  
 

Константин и крштење 
царства  
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Предмет: ВЈЕРСКА ИСЛАСКА ВЈЕРОНАУКА (ИЛМУДИН) 

 

Циљ  

Циљ наставе исламска вјеронаука (илмудин) у основном 

образовању и васпитању је да пружи ученику основни 

вјернички поглед на свет, са посебним нагласком на 

вјернички практични део, а такође и будући вјечни живот. 

Циљ наставе исламски вјеронаук у осмом разреду јесте да 

ученике упозна са основним постулатима (темељним 

дужностима) вјере ислама, те да ученике упозна са 

важношћу и садржајем намаза (молитве) и његовом улогом у 

животу сваког појединца и заједнице у цјелини. 

То значи да дјеца на начин примјерен њиховом узрасту 

упознају властиту вјеру у њеној духовној, моралној, 

социјалној, мисионарској и другим димензијама. 

Излагање вјерског виђења и постојања света обавља се у 

отвореном и толерантном дијалогу са осталим наукама и 

теоријама. 

Начин приступа је исламско виђење које обухвата сва 

позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну 

припадност и вјерско образовање. 

 

Разред: ШЕСТИ 

Годишњи фонд 

часова 

36 
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ТЕМЕ 

АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА У 

ОВ РАДУ 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПАК 

(МЕТОДЕ) 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

ПРОГРАМА ПО 

ТЕМИ 

 

Ислам 

 

-значење 

-начела 

-циљ 

-куфр 

 

 

 

 

Намаз 

-Џеназа-намаз 

Џума-намаз 

-Нафиле 

намази 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рамазан и пост 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици усвајају 

знања о главним 

постулатима 

ислама.  

 

 

 

 

 

Ученици 

онбнављају 

потребне услове 

за намаз, слиједе 

наставникове 

инструкције у 

обављању истог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици усвајају 

прописе поста, 

износе своја 

искуства из 

рамазанских 

дана и уређују 

рамазански пано. 

 

 

 

 

 

Наставник излаже, 

провјерава ниво 

усвојености 

садржаја, даје 

смјернице за 

лакше 

разумијевање.  

 

  

Наставник 

демонстрира 

начин извршавања 

ибадета, коригује, 

бодри ученике и 

систематизује 

усвојене садржаје. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Наставник усмено 

излаже садржаје 

из теме, води 

дијалог са 

ученицима, 

подстиче их на 

пост, провјерава 

ниво усвојености 

наставног 

садржаја, даје 

смјернице за 

израду паноа итд. 

 

 

Усмено 

излагање 

 

дијалог 

илустрација 

 

 

 

Демонстративн

а метода, 

дијалог, 

слушање аудио 

материјала 

(суре) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усмено 

излагање, 

дијалог, 

илустрација, 

рад на тексту 

 

 

 

 

 

 

 

.Ученици ће моћи да 

разумију главна начела 

ислама и његову 

позицију међу 

монотеистичким 

религијама. 

 

 

На крају обрађене теме, 

ученици ће моћи 

самостално обављати, 

како дневне, тако и 

нафила намазе, џуму и 

џеназу. 

Намаз би требао 

постати дио њихове 

свакодневнице, синтеза 

духовног мира и 

здравствена благодат 

тијела. 

Ученици ће спознати 

значај џемата. 

 

 

Ученици ће бити 

информисани о 

вриједностима 

рамазанског, али и 

поста уопште, разумјет 

ће његову потребу и 

духовни, као и 

здравствени аспект. 

Пост буди осјећај 

солидарности и 

саосјећања међу 

људима и гради 

личност вјерника као 

хуманог бића. 

На крају теме ученици 

ће обогатити своје 

познавање традиције и 

обичаја свог краја, 

везаних за мјесец 

рамазан. 

Овладат ће 

терминологијом 

специфичном за дату 

тематику. 

 

Ученици ће спознати 

улогу муслимана као 
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друштвено одговорног 

бића, те усвојене 

вриједности спровести 

у свом окружењу 

 

Ученици ће овладати 

животописом Божијег 

Посланика а.с., 

хронологијом 

најзначајнијих догађаја 

из историје ислама из 

доба Божијег 

Посланика , биће 

оспособљени за 

кориштење литературе 

везане за тематику, 

оплеменит ће свој 

музички изражај 

напјевима салавата и 

касида, а ризницу 

човјечности 

Мухаммеда а.с. уткати 

у своје вјерничко биће. 

Ислам 

-значење 

-начела 

-циљ 

-куфр 

 

 

 

 

Намаз 

-Џеназа-намаз 

Џума-намаз 

-Нафиле 

намази 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рамазан и пост 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици усвајају 

знања о главним 

постулатима 

ислама.  

 

 

 

 

 

Ученици 

онбнављају 

потребне услове 

за намаз, слиједе 

наставникове 

инструкције у 

обављању истог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици усвајају 

прописе поста, 

износе своја 

искуства из 

рамазанских 

дана и уређују 

рамазански пано. 

Наставник излаже, 

провјерава ниво 

усвојености 

садржаја, даје 

смјернице за 

лакше 

разумијевање.  

 

  

Наставник 

демонстрира 

начин извршавања 

ибадета, коригује, 

бодри ученике и 

систематизује 

усвојене садржаје. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Наставник усмено 

излаже садржаје 

из теме, води 

дијалог са 

ученицима, 

подстиче их на 

пост, провјерава 

Усмено 

излагање 

 

дијалог 

илустрација 

 

 

 

Демонстративн

а метода, 

дијалог, 

слушање аудио 

материјала 

(суре) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усмено 

излагање, 

дијалог, 

илустрација, 

рад на тексту 

 

 

 

 

. Ученици ће моћи да 

разумију главна начела 

ислама и његову 

позицију међу 

монотеистичким 

религијама. 

 

 

На крају обрађене теме, 

ученици ће моћи 

самостално обављати, 

како дневне, тако и 

нафила намазе, џуму и 

џеназу. 

Намаз би требао 

постати дио њихове 

свакодневнице, синтеза 

духовног мира и 

здравствена благодат 

тијела. 

Ученици ће спознати 

значај џемата. 

 

 

Ученици ће бити 

информисани о 

вриједностима 

рамазанског, али и поста 

уопште, разумјет ће 

његову потребу и 

духовни, као и 

здравствени аспект. 
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ниво усвојености 

наставног 

садржаја, даје 

смјернице за 

израду паноа итд. 

 

 

 

 

 

Пост буди осјећај 

солидарности и 

саосјећања међу људима 

и гради личност вјерника 

као хуманог бића. 

На крају теме ученици 

ће обогатити своје 

познавање традиције и 

обичаја свог краја, 

везаних за мјесец 

рамазан. 

Овладат ће 

терминологијом 

специфичном за дату 

тематику. 

 

Ученици ће спознати 

улогу муслимана као 

друштвено одговорног 

бића, те усвојене 

вриједности спровести у 

свом окружењу. 

 

Ученици ће овладати 

животописом Божијег 

Посланика а.с., 

хронологијом 

најзначајнијих догађаја 

из историје ислама из 

доба Божијег Посланика 

, биће оспособљени за 

кориштење литературе 

везане за тематику, 

оплеменит ће свој 

музички изражај 

напјевима салавата и 

касида, а ризницу 

човјечности Мухаммеда 

а.с. уткати у своје 

вјерничко биће. 

Ислам 

-значење 

-начела 

-циљ 

-куфр 

 

 

 

 

Намаз 

-Џеназа-намаз 

Џума-намаз 

-Нафиле 

намази 

 

Ученици усвајају 

знања о главним 

постулатима 

ислама.  

 

 

 

 

 

Ученици 

онбнављају 

потребне услове 

за намаз, слиједе 

наставникове 

инструкције у 

Наставник излаже, 

провјерава ниво 

усвојености 

садржаја, даје 

смјернице за 

лакше 

разумијевање.  

 

  

Наставник 

демонстрира 

начин извршавања 

ибадета, коригује, 

бодри ученике и 

систематизује 

Усмено 

излагање 

 

дијалог 

илустрација 

 

 

 

Демонстративн

а метода, 

дијалог, 

слушање аудио 

материјала 

(суре) 

 

. Ученици ће моћи да 

разумију главна начела 

ислама и његову 

позицију међу 

монотеистичким 

религијама. 

 

 

На крају обрађене теме, 

ученици ће моћи 

самостално обављати, 

како дневне, тако и 

нафила намазе, џуму и 

џеназу. 

Намаз би требао 
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Рамазан и пост 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обављању истог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици усвајају 

прописе поста, 

износе своја 

искуства из 

рамазанских 

дана и уређују 

рамазански пано. 

 

 

 

 

 

усвојене садржаје. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Наставник усмено 

излаже садржаје 

из теме, води 

дијалог са 

ученицима, 

подстиче их на 

пост, провјерава 

ниво усвојености 

наставног 

садржаја, даје 

смјернице за 

израду паноа итд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усмено 

излагање, 

дијалог, 

илустрација, 

рад на тексту 

 

 

 

 

 

 

 

постати дио њихове 

свакодневнице, синтеза 

духовног мира и 

здравствена благодат 

тијела. 

Ученици ће спознати 

значај џемата. 

 

 

Ученици ће бити 

информисани о 

вриједностима 

рамазанског, али и 

поста уопште, разумјет 

ће његову потребу и 

духовни, као и 

здравствени аспект. 

Пост буди осјећај 

солидарности и 

саосјећања међу 

људима и гради 

личност вјерника као 

хуманог бића. 

На крају теме ученици 

ће обогатити своје 

познавање традиције и 

обичаја свог краја, 

везаних за мјесец 

рамазан. 

Овладат ће 

терминологијом 

специфичном за дату 

тематику. 

 

Ученици ће спознати 

улогу муслимана као 

друштвено одговорног 

бића, те усвојене 

вриједности спровести 

у свом окружењу. 

 

Ученици ће овладати 

животописом Божијег 

Посланика а.с., 

хронологијом 

најзначајнијих догађаја 

из историје ислама из 

доба Божијег 

Посланика , биће 

оспособљени за 

кориштење литературе 

везане за тематику, 

оплеменит ће свој 

музички изражај 

напјевима салавата и 
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касида, а ризницу 

човјечности 

Мухаммеда а.с. уткати 

у своје вјерничко биће. 

Рамазански 

обичаји 

 

 

 

 

 

 

Муслиман у 

породици и 

друштву 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посланик 

Мухаммед а.с. 

 

Ученици из угла 

властитог 

доживљаја 

излажу искуства 

везана за 

рамазанске 

обичаје, усвајају 

нове термине 

попут мукабеле 

и сл. 

 

 

 

 

Ученици 

усвајају знање о 

ахлаку 

муслимана, 

његовим 

дужностима 

према себи и 

заједници, воде 

међусобан 

дијалог и дијалог 

са наставником, 

размјењују 

искуства, 

усвајају нове 

хадисе и ајете и 

дискутују на 

тему одређених 

садржаја 

 

Ученици се 

упознају са 

Сиром, начином 

кориштења 

хадиских збирки, 

упознају се са 

сегментима 

историје ислама 

и ликом 

Мухаммеда а.с. 

Наставник излаже 

стављајући 

акценат на 

традицију 

Бошњака, 

образлаже 

непознате 

термине, 

приповиједа 

хикаје, приче, 

разговара са 

ученицима и води 

их у међусобној 

интеракцији. 

 

 

 

Наставник излаже, 

води дијалог, 

усмјерава ученике 

и провјерава ниво 

усвојености 

материје 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставник излаже 

материју, у 

настави користи 

касиде, 

приповиједа, 

користи видео 

материјал и води 

дијалог са 

ученицима. 

Рад на тексту, 

дијалог, 

приповиједање 

 

 

 

 

 

Дијалог, рад на 

тексту, 

разговор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филм, рад на 

тексту, дијалог, 

аудио 

садржаји, 

касиде и сл. 
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НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 

Руски језик 

ЦИЉ Циљ свих осам тематских области јесте 
поступно учење и савладавање градива 
руског језика предвиђеног за шести разред. 

РАЗРЕД Шести 
ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 

72 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
-поздрави и отпоздрави, 

представи себе и другог 

користећи једноставна 

језичка средства, - постави и 

одговори на једноставна 

питања личне природе, - у 

неколико везаних исказа 

саопшти информације о 

себи и другима, - пита и 

каже чије је нешто, - разуме 

једноставне молбе и захтеве 

и реагује на њих, - разуме 

једноставан опис предмета, 

места (школа, учионица), - 

разуме једноставна питања 

која се односе на положај 

предмета у простору 

(школи, учионици), - разуме 

краће текстове који се 

односе на поздрављање и 

представљање, - опише 

своју школу/учионицу, - 

разликује род именица, 

номинатив једнине и 

множине, - разликује род и 

број придева и слагање са 

именицама, - разликује 

присвојне заменице, род и 

број и употреби их уз 

именице, - разликује 

глаголска времена, - пева 

познате руске дечје песме, - 

систематизује, сагледа и 

процени своје знање. 

 1. Здравствуй, школа! 

Здравствуй, осень! 

Обележавање почетка 

нове школеске године 

и честитање 

Обележавање руског 

празника Дана знања 

на српском језику. 

2. Чему учат в школе Школа, школски 

живот, школски 

систем, образовање и 

васпитање; лични 

идентитет. 

3. Поздравляем и 

желаем 

Правилна употреба 

глагола есть, пить и 

мыть у садашњем 

времену.  Честитање 

рођендана. Како 

правилно написати 

позивницу за 

рођендан? Певање 

познате руске дечје 

песме. 

4. Пришла пора зимы Упознавање са 

одликама зимског 

периода. Песме о 

зими. 

5. Завзятые театралы Садржај се углавном 

тиче основних одлика 

руског позоришта. 

6. Конец зиме! 

Приходите на блины! 

Песме и приче о крају 

зиме и почетку 

пролећа. Разговори о 

обичајима руског 

народа. 

7. Побывай в Санкт- Основне одлике града 
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Петербурге, 

насмотрись на 

красоту!  

Санкт Петербурга.  
 

Санкт Петербург је 

други по 

броју становника, и 

други по 

важности економски, 

индустријски, научни 

и културни центар 

Русије. 

 

8. Дай лапу, друг! Садржај се тиче 
кућних љубимаца. 
Корелација са 
наставом биологије. 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 

РУСКИ ЈЕЗИК 

ЦИЉ Циљ свих осам тематских области јесте 
поступно учење и савладавање градива 
руског језика предвиђеног за шести разред. 

РАЗРЕД Шести 
ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 

72 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
-поздрави и отпоздрави, 

представи себе и другог 

користећи једноставна 

језичка средства, - постави и 

одговори на једноставна 

питања личне природе, - у 

неколико везаних исказа 

саопшти информације о 

себи и другима, - пита и 

каже чије је нешто, - разуме 

једноставне молбе и захтеве 

и реагује на њих, - разуме 

једноставан опис предмета, 

места (школа, учионица), - 

разуме једноставна питања 

која се односе на положај 

предмета у простору 

(школи, учионици), - разуме 

краће текстове који се 

 1. Здравствуй, школа! 

Здравствуй, осень! 

Обележавање почетка 

нове школеске године 

и честитање 

Обележавање руског 

празника Дана знања 

на српском језику. 

2. Чему учат в школе Школа, школски 

живот, школски 

систем, образовање и 

васпитање; лични 

идентитет. 

3. Поздравляем и 

желаем 

Правилна употреба 

глагола есть, пить и 

мыть у садашњем 

времену.  Честитање 

рођендана. Како 

правилно написати 

позивницу за 

рођендан? Певање 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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односе на поздрављање и 

представљање, - опише 

своју школу/учионицу, - 

разликује род именица, 

номинатив једнине и 

множине, - разликује род и 

број придева и слагање са 

именицама, - разликује 

присвојне заменице, род и 

број и употреби их уз 

именице, - разликује 

глаголска времена, - пева 

познате руске дечје песме, - 

систематизује, сагледа и 

процени своје знање. 

познате руске дечје 

песме. 

4. Пришла пора зимы Упознавање са 

одликама зимског 

периода. Песме о 

зими. 

5. Завзятые театралы Садржај се углавном 

тиче основних одлика 

руског позоришта. 

6. Конец зиме! 

Приходите на блины! 

Песме и приче о крају 

зиме и почетку 

пролећа. Разговори о 

обичајима руског 

народа. 

7. Побывай в Санкт-

Петербурге, 

насмотрись на 

красоту!  

Основне одлике града 

Санкт Петербурга.  
 

Санкт Петербург је 

други по 

броју становника, и 

други по 

важности економски, 

индустријски, научни 

и културни центар 

Русије. 

 

8. Дай лапу, друг! Садржај се тиче 
кућних љубимаца. 
Корелација са 
наставом биологије. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

 

ПРАВОСЛАВНА ВЕРСКА НАСТАВА 

(православни катихизис) 

ЦИЉ 
 

Циљ верске наставе у основном образовању 
јесте да се развије теистички поглед на свет, да 
се код ученика развије вера у Бога и зрела 
религиозност; да се упознају са садржајима вере 
и духовним искуством; да се оспособе за верски 
живот, који значи упражњавање и учествовање 
у верским обредима- да се дакле , пређе пут од 
знања преко веровања до акције која је 
примерена узрасту ученика и његовим 
индивидуалним карактеристикама. Циљ је 
неговати сопствени верски идентитет који 
наравно подразумева и поштовање другог и 
другачијег. 

РАЗРЕД 
 

Седми  разред основне школе 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

 

36 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
моћи да сагледа садржаје којима ће се 
бавити настава Православног 
катихизиса у току 7. разреда основне 
школе;  

предзнање из градива Православног 
катихизиса обрађеног у претходном 
разреду школовања.  
 

 

I – УВОД  
 

 

 
 Упознавање са 

садржајем програма и 
начином рада 
 

 моћи да уочи да су знање и учење 
важни у његовом животу;  

експерименте закључи да постоје 
различити начини сазнавања  

искуства уочи да једино онај кога 
заволимо за нас постаје личност - 
непоновљиво и бескрајно важно 
биће;  

са нашим познањем Бога;  

открива Бога као љубавну заједницу 
три личности;  

II – БОГОПОЗНАЊЕ  
 

 Процес сазнавања као 
дело целе личности: 
чула, разум, слободна 
воља, искуство  

упознавање кроз љубав  
 

сам (Бог је заједница 
три личности: Отац, Син 
и Свети Дух)  
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 моћи да вреднује своје понашање 
на основу љубави коју исказује према 
својим ближњима; 
 

 моћи да уочи да је Црква на 
Саборима решавала проблеме са 
којима се сусретала кроз историју;  

и несугласице са другима решава 
кроз разговор и заједништво;  

 да је Символ вере установљен 
на Васељенским саборима;  

вере;  

на Крштењу и Литургији;  

описује Христа као истинитог Бога и 
истинитог Човека  

III - СИМВОЛ ВЕРЕ  
 

 
Сабори као израз 
јединства Цркве  

 
 

Бог и истинити Човек  
 

 моћи да увиди да Црква Светим 
Тајнама повезује човека са Богом у 
најважнијим моментима његовог 
живота (рођење и духовно рођење – 
Крштење, венчање и Брак, Црквена 
брига за болесне у јелеосвећењу...)  

извор и циљ свих Тајни Цркве;  
 знати да је Причешће врхунац 

светотајинског живота  

Миропомазање као Тајне уласка у 
Цркву;  

гледа као на промену начина живота;  

монаштво два пута која воде ка Богу;  

у Цркви (епископ, свештеник, ђакон и 
народ);  

Цркви;  

важност природних елемената (воде, 
грожђа, жита, светлости...)  

ствовање у 
светотајинском животу Цркве  

IV - 
СВЕТОТАЈИНСКИ 
ЖИВОТ ЦРКВЕ  
 

 Светотајински живот 
Цркве  

светајна Цркве  

и Миропомазања  
 

 Света Тајна брака 
(слика Христа и Цркве)  

(искорак ка животу 
будућег века)  

Рукоположења  

Цркве  
 

 моћи да препозна да култура и V - СРПСКА ЦРКВА  Света браћа Кирило и 
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писменост Словена имају корен у 
мисионарској делатности 
просветитеља равноапостолних 
Кирила и Методија;  

улогу и значај Светога Саве за српски 
народ;  

светитеље као учитеље хришћанских 
врлина  
моћи да препозна неговање српских 
православних обичаја као начин 
преношења искуства вере и 
прослављања Бога и светитеља  

симболику у елементима Крсне 
Славе;  

Крсне славе везује за Литургију  

вреднује и негује богатство и лепоту 
српске културне баштине  
 
 

КРОЗ ВЕКОВЕ  
 

Методије  
 

(вероучитељ ће на више 
часова описати живот и 
подвиге неколико 
светитеља Српске 
Цркве по избору: - Света 
лоза Немањића  
Св. цар Лазар - Св. 
Василије Острошки - Св. 
Николај Жички и 
Охридски - Св. Петар 
Цетињски - Св. Вукашин 
из Клепаца)  

(литије, храмовне и 
градске славе...)  

баштина  
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                                        НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  
 
 
Катихизација као литургијска делатност- заједничко је дело катихете (вероучитеља) 
и његових ученика.  
Катихета (вероучитељ) би требало стално да има науму да катихеза не постоји ради 
гомилања информација („знања о вери“), већ као настојање да се учење и искуство 
Цркве лично усвоје и спроведу у живот кроз слободно учешће у богослужбеном 
животу Цркве.  
На почетку сваке наставне теме ученике би требало упознати са циљевима и 
исходима наставе, садржајима по темама, начином остваривања програма рада, као и 
са начином вредновања њиховог рада.  
Врсте наставе  
Настава се реализује кроз следеће  
облике наставе:  

5 часова)  
1 час)  

 
Место реализације наставе  

настава се реализује у учионици;  
реализује у цркви – учешћем у литургијском сабрању;  

 
Дидактичко методичка упутства за реализацију наставе  

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.  

активне наставе, која својом динамиком подстиче ученике на истраживачки и 
проблемски приступ садржајима тема. У току реализације стављати нагласак више 
на доживљајно и формативно, а мање на сазнајно и информативно.  
 

 Квалитет наставе се постиже када се наставни садржаји реализују у складу са 
савременим педагошким захтевима у погледу употребе разноврсних метода, облика 
рада и наставних средстава.  

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.  

креатор, 
организатор и координатор ученичких активности у наставном процесу.  

простор за остваривање своје личности кроз заједничарење са ближњима и 
Тројичним Богом који постаје извор и пуноћа његовог живота.  
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Евалуација наставе  
Евалуацију наставе (процењивање успешности реализације наставе и  
остварености задатака и исхода наставе) наставник ће остварити на два начина:  

еника путем 
анкетних евалуационих листића;  

 
Оцењивање  
Непосредно описно оцењивање ученика може се вршити кроз:  

 
 

а;  
 
Оквирни број часова по темама  
Увод – 1  
Богопознање – 5  
Символ Вере – 6  
Светотајински живот Цркве – 11  
Српска Црква кроз векове – 11  
Евалуација – 1+1  
 
КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА:  
1. Српски језик и књижевност  

2. Историја  

3. Географија  

4. Биологија  

5. Физика  

6. Ликовна култура  

7. Музичка култура  

8. Грађанско васпитање  

9. Техничко и информатичко образовање  
 
 
 

Предмет: ВЈЕРСКА ИСЛАМСКА ВЈЕРОНАУКА (ИЛМУДИН) 

 

Циљ Циљ наставе исламска вјеронаука (илмудин) у основном образовању 

и васпитању је да пружи ученику основни вјернички поглед на свет, 

са посебним нагласком на вјернички практични део, а такође и 

будући вјечни живот. 

Циљ наставе исламски вјеронаук у осмом разреду јесте да ученике 

упозна са основним постулатима (темељним дужностима) вјере 

ислама, те да ученике упозна са важношћу и садржајем намаза 

(молитве) и његовом улогом у животу сваког појединца и заједнице 
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у цјелини. 

То значи да дјеца на начин примјерен њиховом узрасту упознају 

властиту вјеру у њеној духовној, моралној, социјалној, мисионарској 

и другим димензијама. 

Излагање вјерског виђења и постојања света обавља се у отвореном 

и толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама. 

Начин приступа је исламско виђење које обухвата сва позитивна 

искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и 

вјерско образовање. 

 

Разред: СЕДМИ 

Годишњи фонд 

часова 

36 

Задаци наставе исламске вјеронауке (илмудин) 

- познавање основних принципа вјере ислама; 

- познавање вриједности молитве; 

- познавање саставних дијелова молитве; 

- упознавање међусобних права и дужности појединца и заједнице; 

- развијање свијести о Богу као Створитељу и однос према људима као најсавршенијим 

божјим створењима; 

- развијање способности (на начин примјерен узрасту ученика) за постављање питања о 

цјелини и најдубљем смислу постојања човјека и свијета, о људској слободи, животу у 

заједници, смрти, односу с природом која нас окружује, као и за размишљање о тим 

питањима у свијетлу вјере ислама; 

- развијање способности за одговорно обликовање заједничког живота са другима, за 

налажење равнотеже између властите личности и заједнице, за остваривање сусрета са 

свијетом (са људима различитих култура, религија погледа на свијет, с друштвом, 

природом) и с Богом, у изграђивање увјерења да је човеков живот на овом свијету само 

припрема за вјечност, да су сви створени да буду судионици вјечног живота, да се из те 

перспективе, код ученика развија способност разумијевања, преиспитивања и 

вриједновања властитог односа према другом човјеку као божјем створењу и изгради 

спремност за покајање. 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 
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РЕДН

И 

БРОЈ 

ТЕМЕ 

Наставна тема 

ЧАС 

ПРИПРЕМА

ЊА 

ЧАС 

ОБРАДЕ 

НОВОГ 

ГРАДИВ

А 

ЧАС 

ПОНАВЉА

ЊА 

ЧАС 

ПОВЕЗИВА

ЊА 

ПРЕЂЕНОГ 

ГРАДИВА 

ЧАС 

ПРОВЕРАВА

ЊА 

СВЕГ

А 

1. УВОД - 

ИСЛАМСКЕ 

ДУЖНОСТИ 
1 - - - - 1 

2. НАМАЗ  - 2 - 1 1 4 

3. ПОСТ - 1 - - - 1 

4. ЗЕКАТ - 1 - - - 1 

5. ХАЏЏ - 1 - - - 1 

6. ИЗГРАДЊА 

ЗДРАВЕ 

ЛИЧНОСТИ 
- 1 - - - 1 

7. ТЕМЕЉИ 

ВЕРОВАЊА - 

ИМАНСКИ 

ШАРТИ 

- 4 2 - 1 7 

8. ИСЛАМСКИ 

МУБАРЕК 

ДАНИ 
- 1 - - 1 2 

9. ВАКУФ 

(ЗАДУЖБИН

А) 

- 1 - - - 1 

10. ПОБОЖНЕ 

ПЕСМЕ 
- 1 - - - 1 

11. АЛЛАХОВЕ 

НАРЕДБЕ И 

ЗАБРАНЕ 
- 1 - - 1 2 

12. ЏЕНАЗА 

НАМАЗ 
- 1 - 1 - 2 

13. ГРЕСИ - 1 - - - 1 

14. КУРБАН - 

ЖРТВА 
- 1 - 1 - 2 

15. ТЕУБА - 

ПОКАЈАЊЕ 
- 1 - - 1 2 

16. УОПШТЕНО 

О ДОВИ - 

МОЛИТВИ 
- 1 1 1 - 3 

17. АЛЛАХОВА 

МУДРОСТ У 
- 1 1 1 1 4 
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СТВАРАЊУ 

   УКУПНО  1 20 4 5 6 36 
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 
РЕДНИ 

БРОЈ 

ТЕМЕ 

РЕДНИ 

БРОЈ 

ЧАСА 

Наставна јединица 
ТИП 

ЧАСА 

ОБЛИК 

РАДА 

НАСТАВ

НЕ 

МЕТОДЕ 

НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

1.     УВОД - ИСЛАМСКЕ ДУЖНОСТИ  
    

   1.  Шехадет (сведочење) вере  ПРИ ФРО РАЗ НЕП 

2.     НАМАЗ  
    

   2.  Тајне намаза  ПРИ ФРО ИЗЛ УЏБ 

   3.  Абдест  ОНГ ФРО ИЗЛ УЏБ 

   4.  Намаз - ми'раџ сваког муслимана  ОНГ ГРУ ИЗЛ ЛИТ 

   5.  Користи намаза  ПРО ИНД РАЗ УЏБ 

3.     ПОСТ  
    

   6.  Уопштено о Рамазанском посту  ОНГ ФРО РАЗ УЏБ 

4.     ЗЕКАТ  
    

   7.  Уопштено о зекату и подстицање на 

добра дела  
ОНГ ФРО РАЗ УЏБ 

5.     ХАЏЏ  
    

   8.  Уопштено о Хаџџу, историја 

ходочашћа  
ОНГ ФРО РАЗ УЏБ 

6.     ИЗГРАДЊА ЗДРАВЕ ЛИЧНОСТИ  
    

   9.  Искреност у речима и делима, склад 

у међурелигијским односима, 

здравље, пружање помоћи другима, 

чување од греха  

ОНГ ФРО РАЗ УЏБ 

7.     ТЕМЕЉИ ВЕРОВАЊА - ИМАНСКИ 

ШАРТИ      

   10.  Веровање у Бога - Аллаха џ.ш.  ОНГ ФРО ИЗЛ НЕП 

   11.  Веровање у Аллахове мелеке 

(анђеле), Аллахове Књиге  
ОНГ ФРО РАЗ УЏБ 

   12.  Веровање у Аллахове Посланике  ОНГ ФРО РАЗ УЏБ 

   13.  Веровање у живот после смрти и 

веровање у Аллахово одређење  
ОНГ ФРО РАЗ УЏБ 

   14.  Обнављање пређеног градива из 

теме, Божија својства  
ПОН ГРУ РАЗ НЕП 

   15.  Обнављање пређеног градива из 

теме, Божији Посланици  
ПОН ГРУ РАЗ УЏБ 

   16.  Провера познавања пређеног градива  ПРО ИНД РАЗ УЏБ 

8.     ИСЛАМСКИ МУБАРЕК ДАНИ  
    

   17.  Мубарек (благословљени) дани, 

хиџретска година  
ОНГ ФРО РАЗ УЏБ 

   18. Обнављање пређеног градива, 

мубарек дани у години 
ПОН ГРУ РАЗ УЏБ 

9.    ВАКУФ (ЗАДУЖБИНА) 
    

   19.  Појам задужбине у Исламу, Џамија ОНГ ФРО РАЗ УЏБ 

10.    ПОБОЖНЕ ПЕСМЕ 
    

   20.  Појам побожне песме, Бајрам дође... ОНГ ГРУ РАЗ ЛИТ 

11.    АЛЛАХОВЕ НАРЕДБЕ И 

ЗАБРАНЕ     

   21.  Мудрости Божијег наређивања добра 

и одвраћања од зла 
ОНГ ФРО РАЗ УЏБ 

   22. Шта су Аллахове забране ПРО ИНД РАЗ УЏБ 

12.    ЏЕНАЗА НАМАЗ 
    

   23.  Појам џеназе намаза ОНГ ФРО ИЗЛ УЏБ 

   24. Намаз кроз живот човека ПОВ ГРУ РАЗ УЏБ 

13.    ПОЈАМ ГРЕХА У ИСЛАМУ 
    

   25.  Утицај грешења на људско срце  ОНГ ФРО РАЗ УЏБ 
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14.    КУРБАН - ЖРТВА 
    

   26.  Поуке жртве и пожртвовања у 

Исламу 
ОНГ ФРО РАЗ УЏБ 

   27. Историја курбана, хаџџ ПОВ ГРУ РАЗ УЏБ 

15.    ТЕУБА - ПОКАЈАЊЕ 
    

   28.  Појам покајања, теубе-и-несух ОНГ ФРО РАЗ УЏБ 

   29. Провера знања претходног градива ПРО ИНД РАЗ УЏБ 

16.    УОПШТЕНО О ДОВИ - 

МОЛИТВИ     

   30.  Појам дове, дова смирује срце ОНГ ФРО ИЗЛ УЏБ 

   31. Врсте дова, после јела, пред 

спавање... 
ПОН ГРУ РАЗ УЏБ 

   32. Намаске дове ПОВ ТАН ТЕК ЛИТ 

17.    АЛЛАХОВА МУДРОСТ У 

СТВАРАЊУ     

   33.  Примери величанствености 

Аллаховог стварања 
ОНГ ФРО ИЗЛ НЕП 

   34. Примери из Кур'ана - упоређивање са 

савременом науком  
ПОН ГРУ РАЗ ЛИТ 

   35. Аллах као Творац свега - први 

имански шарт; провера знања 
ПОВ ТАН РАЗ УЏБ 

   36. Закључно проверавање знања 

ученика и оцењивање  
ПРО ИНД РАЗ УЏБ 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
РУСКИ ЈЕЗИК 

ЦИЉ Циљ свих осам тематских области јесте поступно учење и 
савладавање градива руског језика предвиђеног за седми разред. 

РАЗРЕД Седми 
ГОДИШЊИ 

ФОНД  

ЧАСОВА 

72 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

 -научи да 

започне и 

заврши 

телефонски 

разговор -

искаже своје 

слагање/неслаг

ање -изрази 

одобравање/по

хвалу -дочека 

и поздрави 

госте -изрази 

где се шта 

налази и 

одакле и куда 

се креће -

размени 

утиске са 

својим 

вршњацима о 

летњем 

распусту, 

 1. Российские просторы Садржај се тиче реченица у којима 

се користе редни и основни 

бројеви.  

2. В здоровом теле – здоровый 

дух 

Корелација са наставом биологије 

за седми разред. Рад на текстовима 

који се тичу здравља и здравог 

начина живота. 

3. Ах эта мода! Корелација са наставом ликовне 

културе. Ученици дискутују о 

трендовима модне индустрије. Уче 

нове термине. 

4. Молодость всегда в пути Неговање културе дијалога, као и 

уважавање саговорника у дијалогу. 

Усмено и писано исказивање 

језичког садржаја. 

5. Делу время – потехе час Научи (и употребљава) облике 

заповедног начина(II лице). Изрази 

припадање трећем лицу. Ученици 

говоре о томе како проводе 

слободно време. 

6. Семья всему начало Акценат је на време проведено са 

породицом и значај породице као 
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путовањима -

усвоји 

промену 

именица 

ж.рода типа 

весть  

основне ћелије друштва. 

7. Экран и сцена – окно в мир Ученици треба да науче да изразе 

свој однос 

(позитиван/негативан/неутралан) о 

позоришној представи или филму, 

као и да употребљавају реченице са 

одричним значењем (никого нет 

дома, ни о чём не думаю) и да 

именују филмске жанрове. 

 

8. Земля ждёт твоей помощи Ученик треба да разуме знаковни 
језик. Треба да научи да изрази 
својства и карактер предмета и 
човека -именује одређени број 
биљних и животињских врста, 
изрази своје мишљење о значају 
екологије и изрази свој однос у 
вези са заштитом биљног и 
животињског света. 
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                                                  ОСМИ РАЗРЕД 
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НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

ПРАВОСЛАВНА ВЕРСКА НАСТАВА 

(православни катихизис) 

ЦИЉ 
 

Циљ верске наставе у основном образовању јесте да се 
развије теистички поглед на свет, да се код ученика 
развије вера у Бога и зрела религиозност; да се 
упознају са садржајима вере и духовним искуством; да 
се оспособе за верски живот, који значи упражњавање 
и учествовање у верским обредима- да се дакле , пређе 
пут од знања преко веровања до акције која је 
примерена узрасту ученика и његовим индивидуалним 
карактеристикама. Циљ је неговати сопствени верски 
идентитет који наравно подразумева и поштовање 
другог и другачијег. 

РАЗРЕД 
 

Осми 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

 

36 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
 моћи да сагледа садржаје којима ће 

се бавити настава Православног 
катихизиса у току 8. разреда основне 
школе;  

предзнање из градива Православног 
катихизиса обрађеног у претходном 
разреду школовања  

 

I – УВОД  
 

 

 
 Упознавање са садржајем 

програма и начином рада 
 

моћи да увиди да је човек икона 
Божија јер је слободна личност и да је 
служба човекова да буде спона 
између Бога и света.  

као личност у слободној заједници 
љубави са другим.  

ити подстакнут да учествује у 
литургијској заједници.  

људског назначења;  

самовоље;  
 моћи да увиди да човек може бити 

роб својих лоших особина и навика;  
ост 

ближњега у сопственом животу;  

љубав човек може превазићи 
конфликт;  

основу Христових заповести о љубави  

II - ЧОВЕК ЈЕ 
ИКОНА БОЖЈА  
 

 Човек - икона Божја и 
свештеник твари  

личности  

назначења  

љубави  

хришћанском етосу  
 

 моћи да увиди да је подвиг начин 
живота у Цркви;  

подвиге као путеве који воде ка истом 

III - 
ПОДВИЖНИЧКО –
ЕВХАРИСТИЈСКИ 
ЕТОС  

 Хришћански подвиг  

људи су имали различите 
подвиге  
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циљу;  
 

поста;  

као начин служења Богу;  

хришћанске врлине;  

односи према својим поступцима;  

Светих;  

однос према Богу на захвалности  
 

 

смисао, начин поста, 
евхаристијски, једнодневни и 
вишедневни пост)  

 

свет  
 

 моћи да увиди да је молитва 
разговор са Богом;  

обогати свој молитвени живот;  

припрему за саборну молитву;  

Литургија и Евхаристија;  

Цркве пореди са повезаношћу удова у 
људском телу;  

елемената Литургије;  

Господња има литургијску основу;  

храма и препозна њихову 
богослужбену намену.  

и да зна да постоје покретни и 
непокретни празници;  

кнут да активније 
учествује у богослужењима  

IV – ЛИТУРГИЈА  
 

 Молитва - лична и саборна  
 
- 

Проскомидија - Литургија речи 
(јектенија, мали вход, читања) 
- Евхаристија (велики вход, 
анафора, Молитва Господња, 
причешће)  

(делови храма)  

литургијским доживљајем 
вечности (дневни, недељни и 
годишњи богослужбени круг)  
 

 моћи да објасни да је Бог створио 
свет са циљем да постане Царство 
Божије  

 моћи да објасни да Царство Божије 
у пуноћи наступа по другом 
Христовом доласку и васкрсењу 
мртвих;  

човека као сарадника на делу 
спасења;  

икона Царства Божијег;  

учествује у Светој Литургији.  

Преображења Господњег;  

обожења са дејством Светога Духа  

V - ЦАРСТВО 
БОЖЈЕ  
 

 Царство Божије – циљ 
стварања  

будућег века  
-Етос хришћана као 
сведочанство Царства Божијег  

– живот у 
савршеној заједници с Богом и 
другима  

Божијег у овом свету (чуда, 
мошти...)  

– прозор у вечност  
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Царства Божијег присутан у моштима, 
чудотворним иконама, исцељењима...  

православне иконографије и 
световног сликарства;  

Царства Божијег;  

начин изражава поштовање према 
хришћанским светињама  
 

   

   

                                         
 
  НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  
 
 
Катихизација као литургијска делатност- заједничко је дело катихете (вероучитеља) 
и његових ученика.  
Катихета (вероучитељ) би требало стално да има науму да катихеза не постоји ради 
гомилања информација („знања о вери“), већ као настојање да се учење и искуство 
Цркве лично усвоје и спроведу у живот кроз слободно учешће у богослужбеном 
животу Цркве.  
На почетку сваке наставне теме ученике би требало упознати са циљевима и 
исходима наставе, садржајима по темама, начином остваривања програма рада, као и 
са начином вредновања њиховог рада.  
Врсте наставе  
Настава се реализује кроз следеће  
облике наставе:  

5 часова)  
1 час)  

 
Место реализације наставе  

настава се реализује у учионици;  
е реализује у цркви – учешћем у литургијском сабрању;  

 
Дидактичко методичка упутства за реализацију наставе  

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.  

активне наставе, која својом динамиком подстиче ученике на истраживачки и 
проблемски приступ садржајима тема. У току реализације стављати нагласак више 
на доживљајно и формативно, а мање на сазнајно и информативно.  
 

 Квалитет наставе се постиже када се наставни садржаји реализују у складу са 
савременим педагошким захтевима у погледу употребе разноврсних метода, облика 
рада и наставних средстава.  

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 
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ученика.  
савремене наставе наставе наставник је извор знања, креатор, 

организатор и координатор ученичких активности у наставном процесу.  

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  
остварености задатака и исхода наставе) наставник ће остварити на два начина:  

вањем реакције ученика или прикупљањем коментара ученика путем 
анкетних евалуационих листића;  

 
Оцењивање  
Непосредно описно оцењивање ученика може се вршити кроз:  

 
 

 
 
Оквирни број часова по темама  
Увод – 1  
Човек је икона Божија – 6  
Подвижничко-евхаристијски етос – 7  
Литургија – 9  
Царство Божије – 8  
Евалуација – 1+2  
 
КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА:  
1. Српски језик и књижевност  

2. Историја  

3. Биологија  

4. Ликовна култура  

5. Музичка култура  

6. Грађанско васпитање  

7. Техничко и информатичко образовање  
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Предмет: ВЈЕРСКА ИСЛАМСКА ВЈЕРОНАУКА (ИЛМУДИН) 

 

Циљ  

Циљ наставе исламска вјеронаука (илмудин) у основном 

образовању и васпитању је да пружи ученику основни 

вјернички поглед на свет, са посебним нагласком на 

вјернички практични део, а такође и будући вјечни живот. 

Циљ наставе исламски вјеронаук у осмом разреду јесте да 

ученике упозна са основним постулатима (темељним 

дужностима) вјере ислама, те да ученике упозна са 

важношћу и садржајем намаза (молитве) и његовом улогом у 

животу сваког појединца и заједнице у цјелини. 

То значи да дјеца на начин примјерен њиховом узрасту 

упознају властиту вјеру у њеној духовној, моралној, 

социјалној, мисионарској и другим димензијама. 

Излагање вјерског виђења и постојања света обавља се у 

отвореном и толерантном дијалогу са осталим наукама и 

теоријама. 

Начин приступа је исламско виђење које обухвата сва 

позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну 

припадност и вјерско образовање. 

 

Разред: ОСМИ 

Годишњи фонд 

часова 

36 

 

Задаци наставе исламске вјеронауке (илмудин) 

- познавање основних принципа вјере ислама; 

- познавање вриједности молитве; 

- познавање саставних дијелова молитве; 

- упознавање међусобних права и дужности појединца и заједнице; 

- развијање свијести о Богу као Створитељу и однос према људима као 

најсавршенијим божјим створењима; 

- развијање способности (на начин примјерен узрасту ученика) за постављање питања 

о цјелини и најдубљем смислу постојања човјека и свијета, о људској слободи, животу 

у заједници, смрти, односу с природом која нас окружује, као и за размишљање о тим 

питањима у свијетлу вјере ислама; 

- развијање способности за одговорно обликовање заједничког живота са другима, за 

налажење равнотеже између властите личности и заједнице, за остваривање сусрета са 

свијетом (са људима различитих култура, религија, погледа на свијет, с друштвом, 

природом) и с Богом, у изграђивање увјерења да је човеков живот на овом свијету 

само припрема за вјечност, да су сви створени да буду судионици вјечног живота, да 
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се из те перспективе, код ученика развија способност разумијевања, преиспитивања и 

вриједновања властитог односа према другом човјеку као божјем створењу и изгради 

спремност за покајање. 

 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 

 

Редн

и 

број 

теме 

Наставна 

тема 

Час 

припремањ

а 

Час 

обраде 

новог 

градива 

Час 

понављањ

а 

Час 

повезивања 

пређеног 

градива 

Час 

провера

вања 

Свега 

1.  

Увод - 

темељи 

ислама 

(шеријата)  

- шехадет  

1  -  -  -  -  1  

2.  
Објављене 

књиге  
-  1  -  -  -  1  

3.  

Особености 

кур‘ана као 

божије 

објаве 

човечанств

у  

-  4  -  1  1  6  

4.  

Хадис - 

суннет, 

пракса 

божијег 

посланика  

-  2  -  -  1  3  

5.  
Аллахова 

својства  
-  1  -  -  -  1  

6.  

Обавезе 

пунолетних 

муслимана  

-  1  -  1  1  3  

7.  
Муслиманс

ки правци  
-  1  -  1  -  2  

8.  
Тесавуф, 

шиизам  
-  1  -  1  -  2  

9.  
Исламски 

бонтон  
-  5  1  1  1  8  

10.  

Прва 

четворица 

халифа  

-  1  -  1  -  2  

11.  
Великани 

ислама  
-  1  -  1  -  2  

12.  

Ислам и 

муслимани 

у нашој 

земљи  

-  1  -  -  1  2  

13.  
Ислам и 

савремени 
-  1  -  -  -  1  
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свет  

   
СВЕ 

УКУПНО  
1  20  1  7  5  34 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редн

и 

број 

теме  

Редн

и 

број 

часа  

Наставна јединица  
Тип 

часа  

Облик 

рада  

Наставне 

методе  

Наставна 

средства  

Напомен

а  

1.  1.  УВОД - ТЕМЕЉИ ИСЛАМА (ШЕРИЈАТА) - ШЕХАДЕТ  

Појам шеријата, основе  ПРИ  ФРО  РАЗ  ЛИТ    

2.  2.     

Теврат, Зебур, Инџил, 

Кур‘ан  

ОНГ  ФРО  РАЗ  УЏБ    

3.  3.  ОСОБЕНОСТИ КУР‘АНА КАО БОЖИЈЕ ОБЈАВЕ ЧОВЕЧАНСТВУ  

Му‘џизе (чуда) Кур‘ана  ОНГ  ФРО  ИЗЛ  УЏБ    

4.  Важност учења Кур‘ана  ОНГ  ФРО  РАЗ  УЏБ    

5.  Меморисање Кур‘ана - 

хифз  

ОНГ  ГРУ  РАЗ  УЏБ    

6.  Превођење Кур‘ана, 

преводи у свету и код 

нас, како читати превод  

ОНГ  ФРО  ИЗЛ  ЛИТ    

7.  Кур‘ан и претходне 

Божије Објаве  

ПОВ  ГРУ  РАЗ  УЏБ    

8.  Утврђивање пређеног 

градива  

ПРО  ИНД  РАЗ  УЏБ    

4.  9.  ХАДИС - СУННЕТ, ПРАКСА БОЖИЈЕГ ПОСЛАНИКА  

Хадис - појам, Хадис као 

темељ Шеријата; појам 

Хадиса и суннета  

ОНГ  ФРО  ИЗЛ  УЏБ    

10.  Познати мухадиси, 

преносиоци и сакупљачи 

Хадиса; изучавање 

Хадиса код нас  

ОНГ  ФРО  ИЗЛ  УЏБ    

11.  Утврђивање пређеног 

градива  

ПРО  ИНД  РАЗ  УЏБ    
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5.  12.  АЛЛАХОВА СВОЈСТВА  

Владар судњег дана - дан 

полагања рачуна  

ОНГ  ФРО  ИЗЛ  УЏБ    

6.  13.  ОБАВЕЗЕ ПУНОЛЕТНИХ МУСЛИМАНА  

Келиме-и-шехадет, 

намаз, рамазански пост, 

зекат и хаџџ  

ОНГ  ФРО  РАЗ  УЏБ    

14.  Колико извршамо наше 

исламске обавезе?  

ПОВ  ГРУ  РАЗ  УЏБ    

15.  Утврђивање пређеног 

градива  

ПРО  ГРУ  РАЗ  УЏБ    

7.  16.     

   ОНГ  ФРО  РАЗ  УЏБ    

17.  ханефијски мезхеб - Ебу 

Ханифа као сунијски 

учењак  

ПОВ  ФРО  РАЗ  ЛИТ    

8.  

18.  

ТЕСАВУФ, ШИИЗАМ  

Појам тесавуфа и 

шиизма; секте  
ОНГ ФРО  РАЗ  УЏБ    

19.  
Шиизам и Ехли суннет 

вел џема‘ат  
ПОВ ФРО  РАЗ  ЛИТ    

9.  

20.  

ИСЛАМСКИ БОНТОН - АХЛАК  

Чување здравља и живота 

- дуван, алкохол, дроге, 

хигијена  

ОНГ ГРУ  РАЗ  УЏБ    

21.  
Однос према природи и 

животној средини  
ОНГ ГРУ  РАЗ  УЏБ    

22.  
Однос према људима - 

пријатељство  
ОНГ ГРУ  РАЗ  УЏБ    

23.  

Односи између мушкарца 

и жене - брак; 

Ислам против 

проституције  

ОНГ ГРУ  РАЗ  УЏБ    

24.  

Похвалне и ружне 

особине у људском 

понашању  

ОНГ ТАН  РАЗ  НЕП    

25.  Какав је наш ахлак?  ПОН  ГРУ  РАЗ  НЕП    

26.  

Појам ахлака и едеба у 

темељима Ислама - 

Кур‘ану и суннету  

ПОВ ГРУ  РАЗ  УЏБ    

27.  
Утврђивање пређеног 

градива  
ПРО ИНД  РАЗ  УЏБ    

10.  28.  

ПРВА ЧЕТВОРИЦА ХАЛИФА  

Хулефа-и-рашидин 

праведни владари Ебу 

Бекр, Омер, Осман и 

Алија р.а.  

ОНГ ФРО  ИЗЛ  УЏБ    

   29.  
Прва четворица халифа 

као пример у Исламу  
ПОВ ФРО  РАЗ  ЛИТ    
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11.  30.  

ВЕЛИКАНИ ИСЛАМА  

Великани Ислама, улога 

у очувању оригиналности 

Ислама и развоју 

исламске мисли  

ОНГ ФРО  ИЗЛ  ФИЛ    

 
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 
 

ЛЕГЕНДА 

   Тип часа  

ПРИ  Припремање и увођење ученика у предмет или тему  

ОНГ  Обрада новог градива  

ПОН  Понављање наставних садржаја  

ПОВ  повезивање наставних садржаја  

ПРО  Проверавање и оцењивање знања ученика  

   Облик рада  

ФРО  Фронтални рад  

ГРУ  Групни рад  

ТАН  Рад у паровима  

ИНД  Индивидуални рад  

   Наставне методе  

ИЗЛ  Усмено излагање  

РАЗ  Разговор  

ТЕК  Рад са текстом  

ДЕМ  Демонстрација  

   Наставна средства  

УЏБ  Употреба уџбеника  

ЛИТ  Теолошка литература  

НЕП  Непосредна стварност  

ФИЛ  Филмови и телевизијске емисије  

 

 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 

Руски језик 

ЦИЉ Циљ свих осам тематских области јесте поступно 
учење и савладавање градива руског језика 
предвиђеног за осми разред. 

РАЗРЕД Осми 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 

68 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

   примени једноставне 

усмене исказе за 

представљање и 

упознавање, да постави 

 1. Снова за партой Неговање културе дијалога; 

уважавање саговорника у 

дијалогу; усмено и писано 

исказивање језичког садржаја. 

2. Годовой Садржај се тиче календарских 
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питање и да одговор 

једноставним језичким 

средствима 

 представи себе, чланове 

породице и вршњаке 

 исприча укратко о школи, 

наставним и 

ваннаставним 

активностима 

 примени изразе које 

користе ученици у руским 

школама 

 примењује глаголе у 

прошлом и садашњем 

времену 

 примени разлику у 

акценту приликом 

изговора хомонима 

 пребаци реченицу из 

управног у неуправни 

говор 

круговорот јубилеја. 

3. Родительский дом Садржај се тиче родитељског 

дома. Ученици дискутују о 

породици као основној ћелији 

друштва.  

4. Зимние радости Текстови и руске песме о зими. 

Ученици раде школске и домаће 

задатке на дату тему. 

5. Кто в Москве не 

бывал 

Знаменитости Москве. 

6. У кого что болит Ученици дискутују о разним 

темама које се тичу одрастања. 

7. Едем на экскурсию Разговор о екскурзији. Ученици 

раде презентацију на тему 

понашања за време посете 

другом граду и културним 

знаменитостима. 
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5.ПРОГРАМИ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ ПО 

РАЗРЕДИМА, СА  НАЧИНИМА И ПОСТУПЦИМА ЗА  

ЊИХОВО ОСТВАРИВАЊЕ 
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НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 

 

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 

ЦИЉ 

 

Циљ наставе изборног предмета чувари природе 

јесте развијање функционалне писмености из 

области заштите животне средине, усвајање и 

примена концепта одрживог развоја и 

остваривање образовања о квалитету живота. 

РАЗРЕД 

 

ПЕТИ 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 

 

36  (1 час недељно) 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

-развијају образовање за заштиту 

животне средине; -развијају 

вредности,ставове,вештине и 

понашање у складу са одрживим 

развојем; -развијају здрав однос према 

себи и другима; -умеју да на основу 

стечених знања изаберу квалитетне и 

здраве стилове живота; -стичу 

способност за 

уочавање,формулисање,анализирање,и 

решавање проблема; -развијају 

радозналост,активно учествовање и 

одговорност; -поседују развијену 

свест о личном ангажовању у заштити 

и очувању животне средине,природе и 

биодиверзитета; 

 

 

 

ПОЛОЖАЈИ УЛОГА 

ЧОВЕКА У ПРИРОДИ 

- Утицаји човека на 

животну 

средину, концепт 

одрживог 

развоја 

- Учествовање у 

манифестацији 

„Ноћ истраживача“ 

- Улепшајте средину у 

којој 

живите 

- Квалитетан и здрав 

стил 

живота. храна и 

здравље, спорт 

- Потрошачка култура 

- Храна из природе 

- Порекло неких 

јестивих 

биљака 

- Гајимо лековито 

биље 

 

-развијају образовање за заштиту 

животне 

средине; 

-развијају вредности,ставове,вештине 

и 

понашање у складу са одрживим 

развојем; 

-примењују рационално коришћење 

природних ресурса; 

-стичу способност за 

уочавање,формулисање,анализирање,и 

 

 

ПРИРОДНА 

БОГАСТВА 

(РЕСУРСИ) 

ОДРЖИВО 

КОРИШЋЕЊЕ 

- Природни ресурси 

(богатства) 

- Жива бића као 

природни 

ресурси 

- Израда ветрењаче и 

воденице 

у групама. 
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решавање проблема; 

-развијају радозналост,активно 

учествовање и одговорност; 

-поседују развијену свест о личном 

ангажовању у заштити и очувању 

животне 

средине,природе и биодиверзитета; 

-развијају образовање за заштиту 

животне средине; 

-развијају вредности,ставове,вештине 

и понашање у складу са одрживим 

развојем; 

-препознају изворе загађивања и 

уочавају последице; 

-стичу способност за уочавање, 

формулисање, анализирање, и 

решавање проблема; 

-развијају радозналост,активно 

учествовање и одговорност; 

-поседују развијену свест о личном 

ангажовању у заштити и очувању 

животне средине,природе и 

биодиверзитета; 

 

 

ИЗВОРИ И 

ПОСЛЕДИЦЕ 

ЗАГАЂЕЊА 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

- Појам,извори и врсте 

загађивања 

- Обилазак околине и 

утврђивање шта је 

загађено 

- Глобалне промене и 

глобалне последице 

- Смањење загађења од 

отпада.Рециклажа 

- Рециклажа папира 

- Компостирање 

-развијају образовање за заштиту 

животне средине; 

-развијају вредности,ставове,вештине 

и понашање у складу са одрживим 

развојем; 

-развијају здрав однос према себи и 

другима; 

-умеју да на основу стечених знања 

изаберу 

квалитетне и здраве стилове живота; 

-примењују рационално коришћење 

природних ресурса; 

-препознају изворе загађивања и 

уочавају последице; 

-стичу способност за уочавање, 

формулисање, анализирање,и 

решавање проблема; 

-развијају радозналост,активно 

учествовање и одговорност; 

-поседују развијену свест о личном 

ангажовању у заштити и очувању 

животне средине,природе и 

биодиверзитета; 

 

БИОДИВЕРЗИТЕТ-

БИОЛОШКА 

РАЗНОВРСНОСТ 

 

-Биодиверзитет. 

Нестајање 

врста и заштита 

- Заштићене биљке и 

животиње Србије –

израда 

 

Задаци наставе предмета чувари природе су да ученици:  

- развијају образовање за заштиту животне средине;  
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- развијају вредности, ставове, вештине и понашање у складу са одрживим развојем; 

- развијају здрав однос према себи и другима; 

- умеју да на основу стечених знања изаберу квалитетне и здраве стилове живота; 

- примењују рационално коришћење природних ресурса; 

- препознају изворе загађивања и уочавају последице; 

- стичу способност за уочавање, формулисање, анализирање и решавање проблема; 

- развијају радозналост, активно учествовање и одговорност; 

- поседују развијену свест о личном ангажовању у заштити и очувању животне 

средине, природе и биодиверзитета. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Садржаји програма изборног предмета чувари природе имају тенденцију појачаног 

развијања знања у односу на први циклус, програмски континуитет и даљу развојну 

концепцију заштите животне средине и одрживог развоја. 

Наведени садржаји програма поред основног теоријског приступа поседују и активан 

приступ који је усмерен ка практичној реализацији ван учионице и ка изради малих 

пројеката. Овако конципиран програм даје велике могућности наставницима и 

ученицима да га на креативан начин реализују сходно условима, могућностима и 

времену. 

Улога наставника је да уз примену различитих метода рада подстичу и усмеравају 

интересовање и креативност ученика у покушају да самостално објасне узроке и 

последице човековог дејства на животну средину. 

Оперативна разрада програмских садржаја препуштена је наставницима који сами 

креирају време, место извођења и број часова за одређене теме. 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 

 

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 

ЦИЉ 

 

Циљ наставе чувари природе јесте развијање 

пожељног понашања у складу са принципима 

одрживости,етичности и права будућих 

генерација на очувану животну 

средину,природу и биодиверзитет. 

РАЗРЕД 

 

ШЕСТИ 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 

 

36  (1 час недељно) 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

- -примењују образовање за заштиту 

и одрживост животне средине, 

-развијају 

вредности,ставове,вештине и 

понашање у складу са одрживим 

развојем, 

-развијају способност за 

уочавање,формулисање,анализирање 

и решавање 

 

 

ОДРЖИВОСТ, 

ЖИВОТНА СРЕДИНА 

И УТИЦАЈ ЧОВЕКА 

(2о+8в) 

- Узајамна 

повезаност живог 

света 

-Промене у природи 

и утицај човека на 

одрживост животне 

средине 

- Манифестација 

„Ноћ истраживача“ 
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проблема, 

-поседују иницијативу за активно 

учествовање и одговорност, 

-поседују потребу за личним 

ангажовањем у заштити и 

одрживости 

животне средине,природе и 

биодиверзитета. 

- Како долази јесен 

-примењују образовање за заштиту и 

одрживост животне средине, 

-развијају 

вредности,ставове,вештине и 

понашање у складу са одрживим 

развојем, 

-примењују рационално коришћење 

природних ресурса, 

-препознају изворе загађивања и 

уочавају последице, 

-развијају способност за 

уочавање,формулисање,анализирање 

и решавање 

проблема, 

-поседују иницијативу за активно 

учествовање и одговорност, 

-поседују потребу за личним 

ангажовањем у заштити и 

одрживости 

животне средине,природе 

биодиверзитета 

 

 

ОДГОВОРАН ОДНОС 

ПРЕМА 

ОДРЖИВОСТИ 

ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

(2о +12в=14) 

- Глобалне промене у 

животној средини и 

њихове последице - 

Понашања која не 

нарушавају 

одрживост животне 

средине - Израда 

кућица за животиње 

од рециклираних 

материјала - Зелени 

талас-групни рад 

 

-примењују образовање за заштиту и 

одрживост животне средине, 

-развијају 

вредности,ставове,вештине и 

понашање у складу са одрживим 

развојем, 

-знају да на основу стечених знања 

препознају и изаберу квалитетан и 

здрав стил живота, 

-развијају способност за 

уочавање,формулисање,анализирање 

и решавање 

проблема, 

-поседују иницијативу за активно 

учествовање и одговорност, 

 

 

ОДГОВОРНА ОДНОС 

ПРЕМА 

ЗДРАВЉУ 

 (1о +5в=6) 

 

Органска храна, ГМО 

- Потрошачка 

култура 

- Органска храна.Брза 

храна 

- Живот без 

дуванског дима  

-примењују образовање за заштиту и 

одрживост животне средине, 

 -развијају вредности, ставове, 

вештине и понашање у складу са 

 

ОДГОВОРАН ОДНОС 

ПРЕМА 

ЖИВОТИЊАМА 

- Права и угроженост 

животиња 

-опстанак који зависи 

од човека 
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одрживим развојем, 

-развијају способност за 

уочавање,формулисање,анализирање 

и решавање 

проблема, 

-поседују иницијативу за активно 

учествовање и одговорност, 

-поседују потребу за личним 

ангажовањем у заштити и 

одрживости животне средине, 

природе и биодиверзитета. 

 

(1о +5в=6) - Животиње за 

друштво-кућни 

љубимци 

- Посета заштићеном 

природном добру 

 

Задаци наставе предмета чувари природе су да ученици:  

- развијају образовање за заштиту животне средине;  

- развијају вредности, ставове, вештине и понашање у складу са одрживим развојем; 

- развијају здрав однос према себи и другима; 

- умеју да на основу стечених знања изаберу квалитетне и здраве стилове живота; 

- примењују рационално коришћење природних ресурса; 

- препознају изворе загађивања и уочавају последице; 

- стичу способност за уочавање, формулисање, анализирање и решавање проблема; 

- развијају радозналост, активно учествовање и одговорност; 

- поседују развијену свест о личном ангажовању у заштити и очувању животне 

средине, природе и биодиверзитета. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Наведени садржаји програма изборног предмета Чувари природе,поред основног 

теоријског приступа,поседују и активан приступ који је усмерен ка практичној 

реализацији заштите животне средине ван учионице,акцијама и изради малих 

пројеката. 

Интересовања ученика се усмеравају у покушају да самостално организују активности 

и реализују пројекте чувара природе. 

 
НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 

 

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 

ЦИЉ 

 

Циљ наставе изборног предмета чувари 

природе јесте развијање пожељног понашања у 

складу са принципима одрживости, етичности 

и права будућих генерација на очувану 

животну средину, природу и биодиверзитет. 

РАЗРЕД 

 

СЕДМИ 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 

 

36  (1 час недељно) 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

- -примењују образовање за заштиту  - Узајамна 
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и одрживост животне средине, 

-развијају способност за уочавање, 

формулисање, анализирање и 

решавање проблема,, 

-поседују потребу за личним 

ангажовањем у заштити и 

одрживости животне средине, 

природе и биодиверзитета. 

 

ОДРЖИВОСТ, 

ЖИВОТНА СРЕДИНА 

И УТИЦАЈ ЧОВЕКА 

(2о+8в) 

повезаност живог 

света 

-утицај човека н 

аодрживост животне 

средине 

-спровођење акција-

заштита одрживост 

животне средине. 

 

-примењују образовање за заштиту и 

одрживост животне средине, 

-развијају вредности, ставове, 

вештине и понашање у складу са 

одрживим развојем, 

-примењују рационално коришћење 

природних ресурса, 

-препознају изворе загађивања и 

уочавају последице, 

-поседују иницијативу за активно 

учествовање и одговорност, 

-поседују потребу за личним 

ангажовањем у заштити и 

одрживости животне средине, 

природе биодиверзитета 

 

 

ОДГОВОРАН ОДНОС 

ПРЕМА 

ОДРЖИВОСТИ 

ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

(2о +12в=14) 

-Понашања која не 

нарушавају 

одрживост животне 

средине. 

Глобалне промене у 

животној средини и 

њихове последице. 

Смањење емисије 

штетних гасова 

(пројекат). 

Заштита од буке. 

Комунална хигијена 

(акција). 

Рециклажа (акција). 

Спровођење акција - 

одговоран однос 

према одрживости 

животне 

Средине 

 

 

 

 

 

-примењују образовање за заштиту и 

одрживост животне средине, 

-знају да на основу стечених знања 

препознају и изаберу квалитетан и 

здрав стил живота, 

-развијају способност за 

уочавање,формулисање,анализирање 

и решавање 

проблема, 

-поседују иницијативу за активно 

учествовање и одговорност, 

 

 

ОДГОВОРНА ОДНОС 

ПРЕМА 

ЗДРАВЉУ 

 (1о +5в=6) 

Правила понашања 

која доприносе 

очувању здравља. 

Потрошачка култура 

(пројекат). 

Органска храна. Брза 

храна. 

Спровођење акција - 

здравствена култура. 

  

-примењују образовање за заштиту и 

одрживост животне средине, 

 -развијају вредности, ставове, 

вештине и понашање у складу са 

одрживим развојем, 

 

ОДГОВОРАН ОДНОС 

ПРЕМА 

ЖИВОТИЊАМА 

(1о +5в=6) 

-Права животиња - 

опстанак који зависи 

од човека. 

Животиње за 

друштво - кућни 
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-развијају способност за 

уочавање,формулисање,анализирање 

и решавање 

проблема, 

-поседују иницијативу за активно 

учествовање и одговорност, 

-поседују потребу за личним 

ангажовањем у заштити и 

одрживости животне средине, 

природе и биодиверзитета. 

 

љубимци. 

Угроженост домаћих 

животиња, огледних 

животиња и 

крзнашица. 

Спровођење акција - 

брига о животи 

 

Заштићене биљке и 

животиње Србије. 

Теренска вежба: 

посета резервату 

природе. 

Спровођење акција - 

обележавања Дана 

планете и Светског 

дана заштите 

животне средине. 

 

 

Задаци наставе предмета чувари природе су да ученици: 

- примењују образовање за заштиту и одрживост животне средине, 

- развијају вредности, ставове, вештине и понашање у складу са одрживим развојем, 

- знају да на основу стечених знања препознају и изаберу квалитетан и здрав стил 

живота, 

- примењују рационално коришћење природних ресурса, 

- препознају изворе загађивања и уочавају последице, 

- развијају способност за уочавање, формулисање, анализирање и 

решавање проблема, 

- поседују иницијативу за активно учествовање и одговорност, 

- поседују потребу за личним ангажовањем у заштити и одрживости 

животне средине, природе и биодиверзитета. 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Наведени садржаји програма изборног предмета чувари природе, поред основног 

теоријског приступа, поседују и активан приступ који је усмерен ка практичној 

реализацији заштите животне средине ван учионице, акцијама и изради малих 

пројеката.  

Овако конципиран програм даје велику креативну слободу наставницима и ученицима 

да га сходно условима, могућностима и времену реализују. 

Улога наставника је да уз примену различитих метода рада подстичу одговоран однос 

према животној средини, усмеравају интересовање ученика у покушају да самостално 

организују активности и реализују пројекте чувара природе. 

Оперативна разрада програмских садржаја препуштена је наставницима који одређују 

време и место реализације наставних садржаја изборног предмета чувари природе. 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ, ВАЈАЊЕ 
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ЦИЉ 
 

Циљ наставе и учења овог изборног предмета  јесте да 

додатно подстиче развој практичних и теоријских знања 

ученика која су важна за њихово слободно, спонтано и 

креативно комбиновање ликовних елемената у области: 

цртања, сликања, вајања, графике, примењених 

уметности и визуелних комуникација, а у циљу развоја 

њиховог креативног мишљења. 

РАЗРЕД 
 

СЕДМИ 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

36 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
 опише линије које уочава 

у природи, окружењу и 

уметничким делима; 

  пореди утисак који на 

њега/њу остављају 

различите врсте линија;  

 гради линије различитих 

вредности комбинујући 

материјал, угао и притисак 

прибора/материјала; 

  користи одабране 

садржаје као подстицај за 

стварање оригиналних 

цртежа;  

 црта разноврсним 

прибором и материјалом 

изражавајући замисли, 

машту, утиске и памћење 

опаженог;  

 има развијене моторичке 

способности и навике за 

лепо писање 

 

1. ЦРТАЊЕ 

 

Врсте и својства линије 

Стварање различитих 

вредности линија. Линија 

као средство за стварање 

различитих квалитета 

површина Перцепција, 

стварање различитих 

вредности квалитета 

површина. Естетско 

процењивање  

Односи величина 

Перцепција, опажање 

ритма линија, боја, облика. 

 Лепо писање са 

калиграфијом Перцепција, 

опажање ритма линија, 

боја, облика. 

 Компоновање више 

ритмичких целина у 

простору Перцепција, 

опажање ритма линија, 

боја, облика.   

 наслика реалне облике у 

простору самостално 

мешајући боје да би добио 

жељени тон;  

 интересује се за 

посећивање музеја, 

изложби, као и за чување 

културних добара и 

естетског изгледа средине 

у којој живи; 

  развију ликовно-

естетски сензибилитет за: 

визелно споразумевање;  

 

2. СЛИКАЊЕ 

 

Својства сликарских 

материјала и подлога 

Перцепција. 

 Ритмичко компоновање 

боја и облика Перцепција, 

опажање ритма линија, 

боја, облика.  

Коришћење разних 

материјала за компоновање 

Перцепција. 

 Визуелно споразумевање 

Перцепција линија, боја и 

облика.  
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 покажу интересе за 

откривање визуелних 

појава;  упознавањем 

визуелног споразумевања;  

 упознавање основних 

визуелних комуникација; 

  поступно 

оспособљавање за ликовно 

изражавање упознавањем 

пројектовањем употребних 

предмета;  

 посматрају и естетски 

доживљавјау дела 

ликовних уметности; 

 - разликује врсте стрипа и 

цртаног филма;  

- препозна уметнички 

цртеж у стрипу; 

 - дискутује о улози стрипа 

и цртаног филма у 

савременом друштву;  

- опише традиционални 

поступак цртања стрипа; 

Временски и просторни 

низови (цртани филм, 

стрип) Аперцепција, 

перцепција - асоцијације у 

низу покретне слике; боје, 

мрље, цртежи, облици.  

Сликање, естетско 

процењивање 

- опажа боје и облике;  

- одговара на асоцијације у 

низу; 

 - разуме покретне слике: 

боје, мрље, цртеже, облике; 

 - ствара различите 

вредности форме 

(конвексно, конкавно, 

отворено, затворено); 

 - користи чврсте и меке 

материјале; 

 - познаје ситну пластику; 

 - обликује препознатљиве 

тродимензионалне облике 

одабраним материјалом и 

поступком;  

- развијање код ученика 

способности да обликује, 

конструише и комбинује; 

 - интересује се за 

посећивање музеја, 

изложби, као и за чување 

културних добара и 

естетског изгледа средине 

у којој живи. 

3. ВАЈАЊЕ 

 

 

Вајање, врсте вајарског 

материјала 

 Перцепција и аперцепција, 

стварање различитих 

вредности форме 

(конвексно, конкавно; 

отворено, затворено) и 

чврсти материјали.  

Везивање 

тродимензионалних облика 

у простору Перцепција и 

аперцепција.  

Слободно компоновање 

Перцепција и аперцепција. 

Обликовање употребних 

премета (ситна пластика, 

накит) Аперцепција, 

перцепција.  

Вајање, естетска анализа 
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НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ 

ЦИЉ 
 

Циљ  предмета цртање,сликање и вајање јесте да 

подстиче и развија ученичко стваралачко мишљење и 

деловање, у складу са демократским опредељењем 

друштва и карактером овог наставног предмета. 

РАЗРЕД 
 

ОСМИ 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

 

34 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
- развијање способности 

ученика за опажање 

квалитета свих ликовних 

елемената; 

 - стварање услова да 

ученици на часовима у 

процесу реализације 

садржаја користе различите 

технике и средства и да 

упознају њихова визуелна и 

ликовна својства; 

 - развијање способности 

ученика за визуелно 

памћење и повезивање 

опажених информација као 

основе за увођење у 

визуелно мишљење; 

- развијање осетљивости за 

естетске, ликовне и 

визуелне вредности, које се 

стичу у настави, а 

примењују у раду и 

животу; 

 - развијање моторичких 

способности ученика и 

навике за лепо писање; 

СЛОБОДНО 

КОМПОНОВАЊЕ (6+2) 

 

 

 Енформел....  

Непосредно преношење 

динамичног тока мисли у 

одређеном временском 

интервалу  

 Сликање, одговарајућа 

средства и материјали 

Ритмичко-хармонијска 

композиција чистог 

односа боје и форме  

Перцепција - аперцепција  

Цртање, сликање, вајање, 

одговарајућа средства и 

материјали  

Систем низања скупова 

тачака, линија, боја, 

облика и волумена према 

одређеној схеми  

Комбинаторика унапред 

датог скупа геометријских 

бојених површина, 

пластичних елемената или 

линеатура  

 Цртање, сликање, вајање, 

одговарајућа средства и 

материјали  

Слободно компоновање  

- подстицање 

интересовања, стварање и 

неговање потребе код 

ученика за посећивањем 

музеја, изложби, као и за 

чување културних добара и 

естетског изгледа средине у 

којој ученици живе и раде; 

ВИЗУЕЛНА 

МЕТАФОРИКА (4+2) 

 

 

Амблем, површинско 

обликовање  

Перцепција и аперцепција  

Цртање, сликање, вајање, 

Одговарајућа средства и 

материјали  

Амблем, 

тродимензионално 
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 - стварање услова да се 

упознавањем ликовних 

уметности боље разумеју 

природне законитости и 

друштвене појаве;  

- омогућавање разумевања 

и позитивног емоционалног 

става према вредностима 

израженим и у делима 

различитих подручја 

уметности; 

обликовање  

Перцепција и аперцепција 

Цртање, сликање, вајање, 

одговарајућа средства и 

материјали  

Визуелна метафорика 

развијање способности за 

препознавање основних 

својстава традиционалне, 

модерне и савремене 

уметности. Оперативни 

задаци Ученици треба да 

се:  

- оспособе да опажају и 

представљају: слободне 

композиције, визуелне 

метафорике, контрасте, 

јединства и доминанте у 

простору, фантастике; 

 

КОНТРАСТ, ЈЕДИНСТВО 

И ДОМИНАНТА У 

ПРОСТОРУ (10+6) 

 

Контраст, јединство и 

доминанта у простору  

 Опажање и представљање  

Цртање, сликање, вајање, 

одговарајућа средства и 

материјали  

Контраст, јединство и 

доминанта у простору - 

вежбање 

- формирају навике за виши 

ниво културе рада, 

квалитет производа, 

културу живота и 

слободног времена; 

 - ликовно-визуелно 

описмене, развију 

креативне способности, 

припремају за ефикасно и 

савремено укључивање у 

рад, односно за различита 

занимања. 

 

СЛОБОДНО 

КОМПОНОВАЊЕ И 

ФАНТАСТИКА (3+1) 

 

Реални облици у 

нереалним односима  

Аперцепција (замишљања, 

подстицање имагинације)  

Цртање, сликање, вајање, 

одговарајућа средства и 

материјали  

 Фотомонтажа  

Перцепција и аперцепција 

Одговарајућа средства и 

материјали  

 Слободно компоновање и 

фантастика 
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6.ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 

 

 

6.1.ДОПУНСКА НАСТАВА 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

ЦИЉ 

 

- Усвајање наставих садржаја које ученици нису усвојили 

током редовне наставе. 

 - Усвајање наставних садржаја предвиђених наставним 

планом и програмом на основном нивоу.  

-Увежбавање и понављање стечених знања и вештина и 

давање упутства за свладавање потешкоћа у учењу 

- Омогућити да ученик кроз вежбу овлада, како теоријским, 

тако и практичним делом градива у оквиру својих 

могућности. 

РАЗРЕД 

 

Први разред 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 

 

18 часова 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

 -Препознати гласове српског 

језика, 

-Правилно обликовање слова 

и повезивање у речи 

-Препознавање речи, 

реченице, гласова и слова, 

 

 

Oснове читања и писања -Продукти са часова: 

сликовно приказани 

садржаји, 

-Моторичке вежбе, 

-Наставни листићи за 

проверу знања, 

-Писање и читање обрађених 

текстова, 

-Интерактивни квизови, 
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-Дидактички материјали 

 

-Правилна употреба великог 

слова, тачке, упитника и 

узвичника, 

 

 

Језик 

-Продукти са часова: 

сликовно приказани 

садржаји, 

-Писање и правилно 

преписивање задатих 

текстова, 

-Наставни листићи за 

проверу знања, 

-Интерактивни квизови, 

-Дидактички материјали 

 

-Увођење и доживљавање и 

разумевање књижевног текста 

 

Књижевност 

-Продукти са часова: 

сликовно приказани 

садржаји, 

-Читање обрађених текстова, 

-Наставни листићи за 

проверу знања, 

-Интерактивни квизови, 

-Дидактички материјали 

 

 

 

 

-Разликовање основне врсте 

књижевног изражавања, стих 

и проза 

 

Језичка култура 

-Продукти са часова: 

сликовно приказани 

садржаји, 

-Састављање и писање 

реченица на задату тему, 

-Писање писма, 

 -Изражајно рецитовање  
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стихова које су научили, 

-Наставни листићи за 

проверу знања, 

-Интерактивни квизови, 

-Дидактички материјали 

 

Кључни појмови садржаја: моторичке вежбе, глас, слово, реч, реченица, писање, 

преписивање, изражајно рецитовање, описивање. 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 

 

МАТЕМАТИКА 

ЦИЉ 

 

- да ученици усвоје елементарна математичка знања;  

- да оспособи ученике за примену усвојених математичких 

знања у решавању разноврсних задатака; 

- решавају једноставније задатке;  

- повезивање градива, примена наученог. 

РАЗРЕД 

 

Први разред 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 

 

18 часова 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

 - Разликује и именује 

једноставне геометријске 

фигуре и њихове елементе 

 - Уме да се служи прибором 

за цртање  

- Оријентише се у простору 

користећи одреднице горе-

доле, испод-иза, лево-десно   

Предмети у простору и 

односи међу њима 

 

 

Посматрање, графичко 

представљање, цртање и 

писање(релације међу 

предметима: већи, мањи, 

лево, десно, испред-иза, 

горе-доле, предмети облика 

лопте, ваљка, купе, квадра) 
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 - Решава једноставне 

проблем ситуације 

- Уме да се служи прибором 

за цртање  

- Решава једноставне проблем 

ситуације 

-Разликује и 

именујеразличите линије и 

области: крива и права линија, 

затворена и отворена линија, 

унутрашњост и спољашњост, 

дуж 

 

 

Линија и област 

 

Посматрање, графичко 

представљање, цртање и 

писање (линија, врста 

линије, тачка, дуж) 

- Да ученици усвоје основне 

чињенице о скуповима, 

релацијама и 

пресликавањима; 

- Да науче да броје, читају, 

записују и упоређују бројеве 

до 100 као и да исправно 

употребљавају знаке 

једнакости и неједнакости; 

 - Да савладају сабирање и 

одузимање 

- Ученик зна да сабира и 

одузима до 100 

 - Правилно користи 

математичке знаке и симболе 

- Уочава везе између 

сабирања и одузимања 

- Самостално решава задатке 

са једном и две операције 

 

Природни бројеви до 100 

 

Посматрање, графичко 

представљање, цртање и 

писање(скупови, цифре-

писање и читање бројева, 

приказивање бројева помоћу 

тачака на бројевној правој, 

знаци +, - , =, сабирање и 

одузимање природних 

бројева до 100) 

- Пореди и процељује мерама 

дужине; 

- Зна вредности новчаница и 

поступак плаћања; -  

-Унапређује прецизност и 

 

Мерење и мере 

 

Посматрање, графичко 

представљање, цртање и 

писање(јединице за дужину) 
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тачност у раду 

 

Кључни појмови садржаја: предмети облика ваљка, купе, лопте, квадра, линија, тачка, 

дуж,бројеви прве стотине, мерење дужине 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

ЦИЉ 

 

 Пружање додатне подршке ученицима који спорије усвајају знања 

или су били одсутни са часова и за оне који 

желе да утврде своје знање,са циљем разумевања, препознавања, 

отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања 

знања,умења и 

вештина из наставног градива. 

РАЗРЕД 

 

Други 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 

 

18 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

разликује књижевне врсте: 

песму, причу, басну, бајку, 

драмски текст; 

– одреди главни догађај, време и 

место дешавања у прочитаном 

тексту; 

– одреди редослед догађаја у 

тексту; 

– уочи главне и споредне ликове 

и разликује њихове позитивне и 

негативне особине; 

– разликује стих и строфу; 

– уочи стихове који се римују; 

– објасни значење пословице и 

поуке коју уочава у басни; 

– наведе једноставне примере 

поређења из текстова и 

свакодневног живота; 

– чита текст поштујући 

интонацију реченице/стиха; 

– изражајно рецитује песму; 

– изводи драмске текстове; 

– износи своје мишљење о 

тексту; 

– разликује глас и слог и 

препозна самогласнике и 

сугласнике; 

 

 

   

 

 

 

КЊИЖЕВНОСТ 

-Књижевни појмови: 

− стих, строфа, рима; 

− народна успаванка; 

− басна; 

− бајка; 

− тема, место и време збивања, 

редослед догађаја; 

− главни и споредни лик 

(изглед, основне особине и 

поступци); 

− лица у драмском тексту за 

децу 

 

ЈЕЗИК 

Граматика, правопис и 

ортоепија 
ЛИНИЈЕ 

-Д Врсте речи: именице 

(властите и заједничке); род и 

број именица; глаголи; 

глаголска времена: прошло, 

садашње, будуће време; 

потврдни и одрични глаголски 

облици; придеви (описни); 

бројеви (основни и редни). 

Реченице: обавештајне, 

упитне, заповедне и узвичне. 

 

ГЕОМЕТРИЈА 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 
 

- Друго писмо (латиница): 

штампана и писана слова. 

Разумевање прочитаног кроз 

одговоре на питања. 

План за препричавање кратких 

текстова (лирских, епских, 
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– разликује врсте речи у 

типичним случајевима; 

– одређује основне граматичке 

категорије именица и глагола; 

– разликује реченице по облику и 

значењу; 

– поштује и примењује основна 

правописна правила; 

– влада основном техником 

читања и писања латиничког 

текста; 

– пронађе експлицитно исказане 

информације у једноставном 

тексту (линеарном и 

нелинеарном); 

– користи различите облике 

усменог и писменог изражавања: 

препричавање, причање, 

описивање; 

– правилно састави дужу и 

потпуну реченицу и споји више 

реченица у краћу целину; 

– учествује у разговору и 

пажљиво слуша саговорника; 

– разликује основне делове 

текста (наслов, пасус, име 

аутора, садржај); 

– изражајно чита ћирилички 

текст. 

драмских) састављен од 

уопштених питања. 

План описивања на основу 

непосредног посматрања. 

Правописне вежбе: 

преписивање, диктат и 

самостално писање. 

 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 

 

 МАТЕМАТИКА 

ЦИЉ 

 

 Пружање додатне подршке ученицима који спорије усвајају знања 

или су били одсутни са часова и за оне који 

желе да утврде своје знање,са циљем разумевања, препознавања, 

отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања 

знања,умења и 

вештина из наставног градива. 

РАЗРЕД 

 

Други 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 

 

18 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

-чита, записује и упоређује  

бројеве прве стотине 

-сабира и одузима бројеве прве 

стотине 

-одређује непознати број 

- множи и дели у оквиру прве 

стотине 

 

 

   

 

 

 

БРОЈЕВИ 

-Бројеви прве стотине 

 ( читање, писање и 

упоређивање ) 

-Бројеви прве стотине 

(сабирање и одузимање) 

- Одређивање непознатог броја 

( сабирак, умањеник, 
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-поштује правила редоследа 

рачунских операција и 

примењује их 

умањилац ) 

- Множење и дељење 

- Редослед рачунских 

операција 

-разликује врсте линија и 

правилно их црта помоћу лењира 

 

 

 

ЛИНИЈЕ 

-Дуж, права, полуправа, 

изломљена линија 

 -уочава правоугаоник и квадрат 

и правилно их црта уз помоћ  

лењира 

ГЕОМЕТРИЈА 

 

 

-Правоугаоник и квадрат 

-зна јединице за мерење дужине 

и времена и примењује их 

 

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

 

-Јединице мере за дужину и 

време ( час, минут, година, 

седмица, дан ) 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК  

ЦИЉ 
 

 Oвладавање основним  знањима  и умењима из области 
српског језика предвиђених  програмом 

РАЗРЕД 
 

3. РАЗРЕД 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

18 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
Овладавање техником 
читања и писања на оба 
писма 

 

 

КЊИЖЕВНОСТ (6) 

КРАЋИ ТЕКСТОВИ 

Савладавање просте 
реченице 

 

ЈЕЗИК (8) 

 

СЛИКЕ 

Стицање основних 
појмова о именицама, 
придевима и глаголима 
Овладавање усменим и 
писменим изражавањем 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА (4) 

 

 

ДИДАКТИЧКИ 

МАТЕРИЈАЛИ 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

МАТЕМАТИКА 

ЦИЉ 
 

 Oвладавање основним  знањима  и умењима из области 
математике предвиђених  програмом 

РАЗРЕД 
 

3. РАЗРЕД 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

18 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
  Сабирање и одузимање 
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Записује, упоређује, 

Сабира и одузима бројеве 

до 1000. 

Природни бројеви (12) 

 

бројева, записивање, 

упоређивање бројева 

чита, упореди и претвара 

јединице за мерење 

дужине, масе, запремине 

течности и времена 

Мерење и мере (4) 

 

Јединице за мерење 

црта паралелне и 

нормалне праве, 

правоугаоник и квадрат 

 

Геометрија (2) 

 

Цртање  геометријских 
фигура    ( круг, кружница, 
угао, правоугаоник, 
квадрат 

 

НАЗИВ 
ПРЕДМЕТА 
 

 
ДОПУНСКА НАСТАВА – СРПСКИ ЈЕЗИК 

ЦИЉ 
 

Пружање додатне подршке ученицима који спорије 
усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који 
желе да утврде своје знање,са циљем разумевања, 
препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и 
квалитетнијег усвајања знања,умења и 
вештина из наставног градива. 

РАЗРЕД 
 

Четврти 

ГОДИШЊИ ФОНД  
ЧАСОВА 
 

18 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

-одреди основне 
реченичне чланове;  
-разликује врсту речи 
од 
службе речи у 
реченици; 
-поштује и примени 
основна правописна 
правила; 
-правилно пише сва три 
модела управног 
говор 
 

 
 
 
 
 
 
ЈЕЗИК 
 

-
Реченица,реченични 
чланови. 
-Појам субјекта; 
различите 
врсте речи (именице 
и личне 
заменице) у 
функцији 
субјекта; 
изостављени 
субјекат. 
-Појам предиката 
(глаголски 
предикат). 
-Појам објекта 
(именице у 
функцији објекта). 
-Прилошке одредбе 
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за време, место и 
начин 
-Управни говор 
(први и 
други,трећи модел). 
Неуправни говор. 
-Велико слово 

- чита са разумевањем 
различите текстове; 
− чита текст поштујући 
интонацију реченице 
/стиха; 
- споји више реченица у 
краћу и дужу целину;  
- препричава, прича и 
описује и на сажет и на 
опширан начин; 

 
 
ЈЕЗИЧКА 
КУЛТУРА 

-Краћи и дужи 
текстови - 
Причање о 
догађајима и 
доживљајима, 
стварним и 
измишљеним 
(усмено и 
писано). 
Описивање људи, 
животиња и 
природе (плански 
приступ) – усмено и 
писано. 
Језичке вежбе: 
проширивање и 
допуњавање 
реченица 
различитим врстама 
речи, промена реда 
речи у реченици, 
промена дужине 
реченице 

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

 
КЊИЖЕВНОСТ 
 

-Књижевни појмови: 
лирска 
песма, 
епска песма, 
народна бајка, 
роман, 
опис, дијалог, 
приповедање,  

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

 

ЦИЉ 
 

Циљeви  допунске нaстaвe српскoг jeзикa и 

књижeвнoсти су оспособљавање ученика да: 

- правилно читају, 
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- пишу,  

- самостално раде 

 -развијају радне навике 

РАЗРЕД 
 

ПЕТИ  

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

36 

ИСХОДИ 
Пo зaвршeнoj тeми/oблaсти 

учeник ћe бити у стaњу дa: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

-повезује наслове 

прочитаних књижевних 

дела са именима аутора тих 

дела 

- разликује основне 

књижевне родове: лирику, 

епику и драму 

- прави разлику између 

народног и уметничког 

стваралаштва  

 

 

 

 

КЊИЖЕВНОСТ 
 

 

ЛЕКТИРА 

1.Народне лирске песме 

о раду (избор) 

2. Војислав Илић: 

Зимско  јутро 

3. Стеван Сремац: Чича 

Јордан 

4. Бранко Ћопић: Поход 

на Мјесец 

5. Народна песма 

Женидба Душанова 

6. Душан Радовић: 

Капетан Џон Пиплфокс 

7. Народне бајке 

8. Гроздана Олујић: 

Месечев цвет(бајка) 

9. Еро с онога свијета 

(шаљива прича) 

11. Бранислав Нушић: 

Хајдуци (одломци) 

КЊИЖЕВНИ 

ТЕРМИНИ И 

ПОЈМОВИ 

Песник и лирски 

субјект 

Одлике лирске поезије 

Облици казивања 

Позоришна представа и 

драма 

-препознаје врсте речи; зна 

основне граматичке 

категорије променљивих 

речи; примењује 

књижевнојезичку норму у 

вези са облицима речи 

-препознаје падеже у 

типичним (школским) 

 

ГРАМАТИКА 

Променљиве и 

нерпоменљиве речи. 

 

Именице-појам и врсте 

Промена именица по 

падежима. Појам 

падежа. 
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примерима 

-примењује правописну 

норму у једноставним 

примерима 

Придеви-појам и врсте. 

Заменице-личне 

заменице. 

 

Бројеви-врсте и 

употреба. 

 

Глаголи-препознавање 

глагола. Глаголски 

облици (презент, футур, 

перфекат)-разликовање. 

 

Реченични чланови 

(субјекат, предикат, 

објекат, прилошке 

одредбе)-препознавање. 

 

Велико слово у писању 

географских назива. 

Интепрункцијски знаци 

(тачка, запета). 

 -користи оба писма 

(ћирилицу и латиницу); 

-саставља једноставан 

експозиторни, наративни и 

дескриптивни текст и уме 

да организује у смисаоне 

целине (уводни, средишњи 

и завршни део текста) 

 

 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Прeпричaвaњe, 

причaњe, oписивaњe - 

уoчaвaњe рaзликe 

измeђу гoвoрнoг и 

писaнoг jeзикa; 

 

Teхникa изрaдe 

писмeнoг сaстaвa 

(тeжиштe тeмe, избoр и 

рaспoрeд грaђe, oснoвни 

eлeмeнти кoмпoзициje и 

груписaњe грaђe прeмa 

кoмпoзициoним 

eтaпaмa); 
 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

ЦИЉ 
 

Пружање подршке ученицима 

РАЗРЕД 
 

ШЕСТИ  РАЗРЕД 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

18 часова 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
-разликује врсте речи  Наставне теме : 1. 
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-препознаје врсте субјекта 

и предиката 

- препознаје глаголске 

облике 

- препознаје именичку 

синтагму 

- препознаје зависне и 

незавсне реченице 

- примењује правописну 

норму у писању великог 

слова 

- разликује  књижевне 

родове и врсте 

 

Непроменљиве речи 

2.Служба речи- логички 

субјекат, глаголски и 

именски предикат 

 

3.Глаголи –глаголска 

времена и начини  

4.Синтагме- именичка  

5. Независне и зависне 

реченице-препознавање 

6.Правопис и језичке 

култура-основна норма 

 7.Књижевност – 

разликовање родова и 

врста, обнављање 

књижевних дела  

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

ЦИЉ 
 

Пружање подршке ученицима 

РАЗРЕД 
 

СЕДМИ РАЗРЕД 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

18 часова 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
-разликује врсте речи 

-препознаје врсте субјекта 

и предиката 

- препознаје глаголске 

облике 

- препознаје именичку 

синтагму 

- препознаје зависне и 

незавсне реченице 

- примењује правописну 

норму у писању великог 

слова 

- разликује  књижевне 

родове и врсте 

 

 Наставне теме : 1. 

Непроменљиве речи 

2.Служба речи- логички 

субјекат, глаголски и 

именски предикат 

 

3.Глаголи –глаголска 

времена и начини  

4.Синтагме- именичка  

5. Независне и зависне 

реченице-препознавање 

6.Правопис и језичке 

култура-основна норма 

 7.Књижевност – 

разликовање родова и 

врста, обнављање 

књижевних дела  

 
НАЗИВ СРПСКИ ЈЕЗИК - ДОПУНСКА НАСТАВА 
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ПРЕДМЕТА 
 

ЦИЉ 
 

-Увежбавање правилне усмене и писане комуникације  
књижевним српским језиком; 
-Понављање и проверавање раније обрађеног градива,  
па потом повезивање са новим садржајима (кроз  
кратке писмене провере); 
-Вежбања заснована на коришћењу примера из  
непосредне говорне праксе (наставни листићи); 
-Подстицање ученика да сами уочавају и исправљају  
правописне грешке у СМС порукама и у различитим  
видовима комуникације путем интернета; 
-Увежбавање коришћења правописног речника  
(школског издања); 
- Навикавање ученика да своје утиске и ставове о делу  
доказују чињеницама из самог текста; 
-Мотивисање ученика за читање и анализу текста (кроз  
унапред дате истраживачке задатке); 
-Током обраде књижевног дела ученике наводити да  
откривају што више особина и осећања појединих  
ликова, а потом да изражавају своје ставове о  
поступцима ликова; 
-Повезивање развијања језичке културе са обрадом  
књижевних текстова, као и са наставом граматике и  
правописа; 
-Реализација стилских и лексичких вежби које имају за  
циљ богаћење речника; 
-Реализација говорних вежби (изражајно читање и  
рецитовање); 
- Реализација правописних вежби (диктати,  
исправљање погрешно написаног текста) 

РАЗРЕД 
 

8. 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

36 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

–повеже књижевне термине и 

појмове  
обрађиване у претходним 

разредима са  
новим делима које чита; 
–разликује књижевни и 

некњижевни  
текст; 
–одреди књижевни род и 

књижевну  
врсту дела; 
–разликује дело из народне  
књижевности од дела из 

ауторске  
књижевности; 

 

 

 

 

 

 

 
КЊИЖЕВНОСТ 
 

 

- Обнављање и 

утврђивање знања о  
обрађенимкњижевним 

делима; 
-Разликовање књижевних 

родова и  
врста; 
-Одлике народне и 

ауторске  
књижевности (уочавање 

на  
конкретним примерима); 
-Уочавање стилских 

фигура; 
-Облици казивања; 
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–разликује облике казивања; 
–одреди стилске фигуре; 
–одреди тему, главне и 

споредне  
мотиве у делу; 
–тумачи особине ликова из 

дела; 

-Версификација (врсте 

стиха,  
строфе, риме); 
-Карактеризација јунака 

из  
обрађених књижевних 

дела; 
–зна податке о развоју 

српског  
књижевног језика; 
– сврста српски језик у 

одговарајућу  
језичку групу у Европи; 
– именује дијалекте српског 

језика; 
– препозна делове творенице 

и  
препозна основне моделе 

њиховог 
грађења; 
– користи садржаје из 

граматике  
обрађене у претходним 

разредима 
и повеже их са новим 

градивом; 
–примени правописну норму 

у  
једноставним примерима; 

 

 

 

 

 
ЈЕЗИК 
 

 

-Развој српског 

књижевног језика; 
- Вукова реформа језика, 

писма и  
правописа; 
-Дијалекти српског језика; 
- Грађење речи; 
- Врсте речи; 
- Реченични чланови; 
- Гласови и гласовне 

промене; 
- Падежи; 
- Прилагођено писање 

имена из  
страних језика; 
- Спојено и одвојено 

писање речи; 

–препозна разлику између 

научног,  
административног и 

разговорног 
функционалног стила; 
– пише и говори поштујући  
карактеристике различитих 
функционалних стилова; 
–разуме значење вишезначних 

речи  
карактеристичних за 
свакодневну комуникацију 

 

 

 
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 
 

 

-Функционални стилови; 
-Бирократски језик; 
-Једнозначне и 

вишезначне речи; 
- Правописне вежбе 

(диктати) 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – допунска настава 

ЦИЉ 
 

Овладавање наставним садржајима који су прописани 

наставним програмом и стицање основних знања из 

енглеског језика ради редовнијег праћења наставе.   

Развијање језичких вештина (слушања, говорења, 

читања, писања) потребних за рецептивно и 

продуктивно служење језиком. 

РАЗРЕД 
 

Пети 
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ГОДИШЊИ ФОНД 

ЧАСОВА 
 

36 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
Уочава сличности и разлике 

између српског и енглеског 

језика; разуме значај употребе 

интернационализама; 

примењује компеназационе 

стратегије и то тако што: 

усмерава пажњу, најпре, на оно 

што разуме; покушава да 

одгонетне значење на оснву 

контекста и проверава питајући 

неког ко добро зна (друга, 

наставника, итд.); обраћа 

пажњу на речи и изразе који се 

више пута понављају, као и на 

наслове и поднаслове у 

писаним текстовима; обраћа 

пажњу на разне невербалне 

лементе – гестови, мимика, 

итд., у усменим текстовима, 

илустрације и дуге писане 

елементе у писаним ткстовима; 

размишља да ли одређена реч 

коју не разме личи на неку која 

постоју и матерњем језику; 

тражи значење у речнику; 

 

Рад и усавршавање вештине 

читања и превођења 

 

Текстови који се налазе у 

уџбенику Right On а који се 

тичу усавршавања вештина 

читања и превођења. 

Фокус на модулима 2, 3, 6... 

Са циљем да се пажња усмери 

на побољшање и обогаћивање 

учениковог вокабулара као и 

саме дикције...  

2. Module 1Hello 

3. Module 2Home & Places 

6. Module 4 All about food 
 

Препознаје и користи 

граматичке садржаје 

предвиђене наставним 

програмом; поштује основна 

правила смисленог повезивања 

реченица у шире целине; 

користи језик у скаду са новоом 

формалности комуникативне 

функције (нпр. форме 

учтивости); разуме везу између 

сопственог залагања и 

постугнућа у језичким 

активностима; 

 

Граматика – времена 

 

Обрада граматичких времена 

у енглеском језику као и 

граматичких структура кроз 

следеће лекције: 

 

Unit 3b, Grammar / Present 

Simple Tense, Prepositions of 

time 

Unit 3e, Adverbs of frequency, 

Present Simple Tense 

Unit 5b, Present Continuous 

Tense, Prepositions of 

Movement 

Unit 6b, Past Simple Tense 

Unit 6e, Past Simple Tense 

(interrogative/short answers) 
 

Ученик треба да: лексику и 

морфосинтаксичке структуре;у 

стварним и симулираним 

говорним ситуацијама са 

саговорницима размењује 

исказе у вези са контекстом 

учионице, као и о свим осталим 

темама предвиђеним наставним 

програмом, укључујући и 

размену мишљења и ставова 

према ставрима, појавама, 

користећи познате 

 

Лексичка вежбања 

 

Лексичка вежбања из 

следећих поглавља: 

 

2. MODULE 1 HELLO! 

10. FESTIVITIES 

4. MODULE 3 EVERY DAY 

6. MODULE 4 ALL ABOUT 

FOOD 

9.  LONDON WAS GREAT! 

 

Која имају за циљ размену 

мишљења и ставова међу 
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морфосинтаксичке структуре и 

лексике; учествује у 

комуникацији и поштује 

социокултурне норме 

комуникације – траже реч, не 

прекида саговорника, пажљиво 

слуша друге, итд.; 

ученицима, поштујући 

правила учтиве 

комуникације... 

Ученик треба да: разуме краће 

дијалоге (до 7 реплика, питања 

и одговора), приче и песме о 

темама редвиђеним наставним 

програмом, које чује уживо или 

са аудио-визуелних записа; 

разуме опште стандарде и 

издвоји кључне информације из 

краћих и прилагођених текстова 

после 2-3 слушања; Ученик 

треба да: разуме краће текстове- 

до 80 речи, који садрже велики 

проценат познатих језичких 

елемената, структуралних и 

лексичких, а чики садржај је у 

складу са развојим и сазнајним 

карактеристикама, искуством и 

интересовањима ученика; 

 

Усавршавање вештине говора 

и писања 

 

Рад на текстовима са циљем 

усавршавања вештине говора 

и писања укључујући теме из 

датих наставних јединица, као 

и рад на диктатима 

укључујући материјал из 

следећих поглавља: 

 

3. MODULE 2 HOME & 

PLACES 

6. MODULE 4 ALL ABOUT 

FOOD 

7. MODULE 5 IT'S FUN! 

9. LONDON WAS GREAT! 

10. FESTIVITIES 

 

Пажња се скреће на текстове 

унутар датих поглавља који су 

корисни за писање датих речи 

и спеловање... 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – допунска настава 

ЦИЉ 
 

Овладавање наставним садржајима који су прописани 

наставним програмом и стицање основних знања из 

енглеског језика ради редовнијег праћења наставе.   

Развијање језичких вештина (слушања, говорења, 

читања, писања) потребних за рецептивно и 

продуктивно служење језиком. 

РАЗРЕД 
 

Шести 

ГОДИШЊИ ФОНД 

ЧАСОВА 
 

36 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
Уочава сличности и разлике 

између српског и енглеског 

језика; разуме значај употребе 

интернационализама; примењује 

компеназационе стратегије и то 

тако што: усмерава пажњу, 

најпре, на оно што разуме; 

покушава да одгонетне значење 

на оснву контекста и проверава 

питајући неког ко добро зна 

(друга, наставника, итд.); обраћа 

пажњу на речи и изразе који се 

 

Рад и усавршавање вештине 

читања и превођења 

 

Текстови који се налазе у 

уџбенику Right On а који се 

тичу усавршавања вештина 

читања и превођења. 

Фокус на модулима 2, 3, 5 и 

10... 

Са циљем да се пажња усмери 

на побољшање и обогаћивање 

учениковог вокабулара као и 

саме дикције...  

 

2. Module 1 My World 
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више пута понављају, као и на 

наслове и поднаслове у писаним 

текстовима; обраћа пажњу на 

разне невербалне лементе – 

гестови, мимика, итд., у усменим 

текстовима, илустрације и дуге 

писане елементе у писаним 

ткстовима; размишља да ли 

одређена реч коју не разме личи 

на неку која постоју и матерњем 

језику; тражи значење у речнику; 

3. Module 2, Fit for life 

5. Module 3 Fun Time! 

10. Festivities 
 

Препознаје и користи граматичке 

садржаје предвиђене наставним 

програмом; поштује основна 

правила смисленог повезивања 

реченица у шире целине; користи 

језик у скаду са новоом 

формалности комуникативне 

функције (нпр. форме 

учтивости); разуме везу између 

сопственог залагања и 

постугнућа у језичким 

активностима; 

 

Граматика – времена 

 

Обрада граматичких времена 

у енглеском језику као и 

граматичких структура кроз 

следећа поглавља: 

 

2. Module 1 My World 

3. Module 2, Fit for life 

5. Module 3 Fun Time! 

 

Ученик треба да: лексику и 

морфосинтаксичке структуре;у 

стварним и симулираним 

говорним ситуацијама са 

саговорницима размењује исказе 

у вези са контекстом учионице, 

као и о свим осталим темама 

предвиђеним наставним 

програмом, укључујући и 

размену мишљења и ставова 

према ставрима, појавама, 

користећи познате 

морфосинтаксичке структуре и 

лексике; учествује у 

комуникацији и поштује 

социокултурне норме 

комуникације – траже реч, не 

прекида саговорника, пажљиво 

слуша друге, итд.; 

 

Лексичка вежбања 

 

Лексику и језичке структуре 

које се односе на тему и 

наведене комуникативне 

функције, а које су се радиле у 

наставним темама 1, 2, 3 и 5; 

задатке слушања, читања и 

вођеног писања. Ова вежбања 

имају за циљ размену 

мишљења и ставова међу 

ученицима, поштујући 

правила учтиве 

комуникације... 

 

1. Starter 

2. Module 1 My World 

3. Module 2, Fit for life 

5. Module 3 Fun Time! 

 

Ученик треба да: разуме краће 

дијалоге (до 7 реплика, питања и 

одговора), приче и песме о 

темама редвиђеним наставним 

програмом, које чује уживо или 

са аудио-визуелних записа; 

разуме опште стандарде и 

издвоји кључне информације из 

краћих и прилагођених текстова 

после 2-3 слушања; Ученик 

треба да: разуме краће текстове- 

до 80 речи, који садрже велики 

проценат познатих језичких 

елемената, структуралних и 

лексичких, а чики садржај је у 

складу са развојим и сазнајним 

карактеристикама, искуством и 

 

Усавршавање вештине говора 

и писања 

 

Рад на текстовима са циљем 

усавршавања вештине говора 

и писања укључујући теме из 

датих наставних јединица, као 

и рад на диктатима 

укључујући материјал из 

следећих поглавља: 

 

2. Module 1 My World 

3. Module 2, Fit for life 

5. Module 3 Fun Time! 

6. Module 4 All things high 

tech 

7. Module 5 Be Green 

9. Module 6 Roundwe go! 

10. Festivities 
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интересовањима ученика; Пажња се скреће на текстове 

унутар датих поглавља који су 

корисни за писање датих речи 

и спеловање... 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК-ДОПУНСКА НАСТАВА 

ЦИЉ 
 

Потребно је омогућити помоћ за ученике који имају 

потешкоће у савладавању градива.Циљеви допунске 

наставе су: 

-овладавање наставним садржајима који су прописани 

наставним програмом; 

-стицање основних знања из енглеског језика ради 

редовног праћења наставе; 

-развијање језичких 

вештина(слушања,говорења,писања,читања) 

потребних за рецептивно и продуктивно служење 

енглеским језиком) 

-објаснити и увежбати теже делове граматике 

енглеског језика; 

-оспособити ученике да самостално раде на тексту 

(разумевање,анализа,превођење); 

-развити самопоуздање ученика у самосталном раду; 

-подстицати ученике на редован рад и израђивање 

домаћих задатака; 

 

РАЗРЕД 
 

СЕДМИ 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

36 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
Ученик ће моћи да пронађе 

ефикасне методе учења и 

усвојиће лексичке 

јединице,граматичке 

структуре и језичке 

функције; 

Ученик ће стећи вештине и 

способности 

читања,слушања,говорења 

и писања у довољној мери; 

 

Граматика-

времена;поређење придева 

 

Обнављање садашњих 

времена и начина 

поређења придева. 

-разуме једноставне 

текстове  

Поздрави и отпоздрави 

,представи себе и другог 

користећи једноставна 

 

 

 

 

 

Обнављање прошлих 

глаголских времена Past 

Simple и Past 

Continuous.Проширивање 

вокабулара везаног за 
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језичка средства; 

-опише и упореди жива 

бића и предмете користећи 

једноставна језичка 

средства; 

Разуме и упути једноставне 

предлоге,савете и позиве на 

заједничке активности 

користећи једноставна 

језичка средства; 

-разуме једноставније 

текстове у којима се 

описују способности и 

умећа; 

-опише радње,способности 

и умећа у садашњости; 

-разуме једноставније 

текстове у којима се 

описују радње у 

садашњости; 

-разуме једноставније 

текстове у којима се 

описују догађаји из 

прошлости; 

-опише у неколико кратких 

исказа догађај из 

прошлости; 

 

 

 

 

 

 

 

Рад и усавршавање 

вештине 

читања и превођења 

посебне способности и 

таленте. 

 

 

 

Текстови који се налазе у 

уџбенику Right On а који 

се 

тичу усавршавања 

вештина 

читања и превођења. 

Фокус на модулима 2, 3, 

5... 

Са циљем да се пажња 

усмери 

на побољшање и 

обогаћивање 

учениковог вокабулара 

као и 

саме дикције... 

-разуме једноставније 

исказе који се односе на 

одлуке,обечања,планове и 

намере и реагује на њих; 

 

 

 

 

Увођење вокабулара 

везаног за здраље. 

Упознавање са садашњим 

и прошлим пасивом. 

Комуникација у 

лекарској ординацији. 

-саопшти шта он или она 

планира,намерава,предвиђа; 

-Препознаје и користи 

граматичке 

садржаје предвиђене 

наставним 

програмом; поштује 

основна 

правила смисленог 

повезивања 

реченица у шире целине; 

користи 

језик у скаду са новоом 

формалности 

 

 

Усавршавање вештине 

говора 

и писања 

Проширивање 

вокабулара везаног за 

живот у граду. 

Обнављање личних, 

повратних и присвојних 

заменица. Нагађање и 

доношење закључака уз 

употребу модала. 
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комуникативне 

функције (нпр. форме 

учтивости); разуме везу 

између 

сопственог залагања и 

постугнућа у језичким 

активностима; 

Ученик треба да: разуме 

краће 

дијалоге (до 7 реплика, 

питања и 

одговора), приче и песме о 

темама редвиђеним 

наставним 

програмом, које чује уживо 

или 

са аудио-визуелних записа; 

разуме опште стандарде и 

издвоји кључне 

информације из 

краћих и прилагођених 

текстова 

после 2-3 слушања; Ученик 

треба да: разуме краће 

текстове- 

до 80 речи, који садрже 

велики 

проценат познатих језичких 

елемената, структуралних и 

лексичких, а чиjи садржај је 

у 

складу са развојним и 

сазнајним 

карактеристикама, 

искуством и 

интересовањима ученика; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексичка вежбања 

Обнављање и 

проширивање вокабулара 

везаног за занимања и 

превозна средства. 

Обнављање глаглоског 

времена Present Perfect. 

Опис путовања и 

тражење информација 

 

 

Рад на текстовима са 

циљем 

усавршавања вештине 

говора 

и писања укључујући 

теме из 

датих наставних 

јединица, као 

и рад на диктатима 

укључујући материјал из 

следећих поглавља: 

-Starter 

-Module 1-Our World 

-Module 2-Me and the 

others 

-Module 5-Health is wealth 

-Module 3-What if… 

Пажња се скреће на 

текстове 

унутар датих поглавља 

који 

су корисни за писање 

датих 

речи и спеловање... 

  

 

 

Увођење вокабулара 

везаног за филмске 

жанрове. Упознавање са 

начинима за предвиђање 

догађаја у будућности. 

Контрастирање 

глаголских времена Past 

Simple и Present Perfect 
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Описивање људи по 

физичком изгледу, 

особинама и међусобним 

односима. Употреба 

кондиционалних 

реченица 1. типа при 

давању савета и предлога 

  

 

 

Упознавање са музичким 

жанровима и 

инструментима. 

Коришћење релативних 

реченица при описивању 

омиљених песама и 

извођача. Извођење 

придева од именица. 

  

 

 

Коришћење индиректног 

говора у препричавању. 

Разговор о књигама. 

Писање кратког садржаја 

књиге. 

НАПОМЕНА:Садржаји за реализовање допунске наставе ће зависити од 

напредовања ученика и проблема на које наилазе у овладавању 

предвиђеним програмским садржајима. 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК -допунска настава 

ЦИЉ 
 

Обнављање садашњих времена. Упознавање са 

основним вокабиларом из света комуникације. 

Обнављање прошлих глаголских времена. 

Проширивање вокабулара везаног за медије. 

Извештавање и писање e-mail-a. Разговарање о 

друштвеној заједници. Обнављање речи за договарање 

и (не)слагање. Проширење вокабулара везаног за новац 

и куповину. Обнављање пасивних конструкција. 

Комуникација при куповини. Упознавање са 

вокабуларом везаним за животну средину. Употреба 

основних модала при закључивању и спекулисању о 

животној средини. Проширење вокабулара о животној 

средини и здравој храни. Изражавање мишљења и 

ставова о здравој исхрани. Описивање физичког 

изгледа и гардеробе. Извештавање са модне ревије. 

Упознавање са коришћењем would| used to за 

некадашње навике. Проширивање вокабулара везаног 

за различите спотрове. Давање савета и разговор о 

спортским догђајима. Коришћење индиректног говора. 

Упознавање ученика са индиректним питањима. 

Проширење вокабулара везаог за криминал и истраге. 
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Разговор о литератури на тему криминала и детектива. 

Провера знања и разумевања пређеног градива. 

Добијање повратне информције о напредовању 

ученика 

РАЗРЕД 
 

Oсми разред 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

34 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
користи граматичку целину 

у говору и у писменом 

изражавању -правилно 

користи сва граматичка 

времена - поставља кратка 

питања другу 

 

 

ГРАМАТИКА 

ГЛАГОЛСКИ ОБЛИЦИ 

Present simple and present 

continuous Past simple and 

past continuous Present 

perfect Present perfect and 

past simple Talking about 

the future : -will for 

predictions and 

spontaneous decisions -

going to for plans and 

intentions -present 

continuous for 

arrangements 

--способљава се за 

правилну употребу 

условних реченица 

УСЛОВНЕ РЕЧЕНИЦЕ 

 

 

First conditional Time 

expressions Would Second 

conditional 

-користи повратне и остале 

заменице у енглеском 

језику 

ПОВРАТНЕ ЗАМЕНИЦЕ 

ГРАЂЕЊЕ ПИТАЊА, 

ПРАВЉЕЊЕ УПИТНИХ 

ОБЛИКА КОД СВИХ 

ВРЕМЕНА 

Reflexive pronouns 

Question forms 

разуме структуру 

фразалниг глагола и 

правилно их користи 

ФРАЗАЛНИ ГЛАГОЛИ 

 

 

Phrasal verbs 

-правилно користи пасивне 

реченица у енглеском 

језику и разуме начин 

грађења истих -грађење 

речи 

 

ПАСИВ ПРЕДЛОЗИ 

ГРАЂЕЊЕ РЕЧИ 

The Passive Voice : 

Passive forms (present 

simple, past simple, 

present perfect ,future with 

will ) Modal verbs with the 

passive voice Prepositions 

Word formation Verbs and 

nouns 

WORD FORMATION 

Word-building exercises 

користи граматичку целину 

у говору и у писменом 

изражавању - уме да 

понови нешто што је неко 

казао ,правећи извесне 

ИНДИРЕКТНИ ГОВОР 

ИНДИРЕКТНА ПИТАЊА 

ИПЕРАТИВНЕ 

РЕЧЕНИЦЕ 

 

Reported speech Indirect 

questions Indirect 

commands 
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измене - разуме и користи 

правила о слагању времена 

 

-примењује употребу 

глаголске именице у 

реченици 

 

ГЛАГОЛСКА ИМЕНИЦА 

(Именичке и глаголске 

одлике глаголске именице ) 

 

Infinitive and gerund 

constructions Verbs 

followed by the gerund 

The form of a verb ending 

in -ing used like a noun( 

for example as the subject 

or object of a sentence ) 

 
 
НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 

 

МАТЕМАТИКА 

ЦИЉ 

 

Допунска настава из математике организује се за ученике који 

спорије усвајају знања, ученике који нису били присутни на 

појединим часовима, ученике који желе да утврде стечено знање или 

уклоне евентуалне нејасноће, што доприноси бољем усвајању знања 

и вештина везаних за наставно градиво 

РАЗРЕД 

 

5. 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 

 

36 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

− израчуна вредност 

једноставнијег бројевног израза 

и реши једноставну линеарну 

једначину или неједначину (у 

скупу природних бројева) − 

реши једноставан проблем из 

свакодневног живота користећи 

бројевни израз, линеарну 

једначину или неједначину (у 

скупу природних бројева) − 

примени правила дељивости са 2, 

3, 4, 5, 9, 25 и декадним 

јединицама − разликује просте и 

сложене бројеве и растави број 

на просте чиниоце − одреди и 

примени НЗС и НЗД − изводи 

скуповне операције уније, 

пресека, разлике и правилно 

употребљава одговарајуће 

скуповне ознаке − правилно 

користи речи и, или, не, сваки у 

математичко -логичком смислу 

 

 

Природни бројеви и дељивост 

Свοϳства οперациϳа сабирања, 

мнοжења, οдузимања и дељења у 

скупу 

N0. 

Дељење са οстаткοм у скупу N0 

(ϳеднакοст a = bq + r, 0 ≤ r <b). 

Свοϳства дељивοсти; чиниοци и 

садржаοци прирοднοг брοϳа. 

Ρастављање прирοдних брοϳева 

на прοсте чиниοце. 

Заϳеднички делилац и наϳвећи 

заϳеднички делилац 

Заϳеднички садржалац и наϳмањи 

заϳеднички садржалац 

анализира односе датих 

геометријских објеката и запише 

их математичким писмом − 

опише основне појмове у вези са 

кругом (центар, полупречник, 

тангента, тетива) и одреди 

положај тачке и праве у односу 

на круг − нацрта праву 

паралелну датој правој 

 

 

Основни појмови геометрије 

 

 

 

 

Угао 

Τачке и праве; οднοси 

припадања и распοреда. 

Οднοс правих у равни; 

паралелнοст. 

Μерење дужине и ϳеднакοст 

дужи. 

Кружница и круг. Кружница и 

права. 
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користећи геометријски прибор 

− упореди, сабира и одузима 

дужи, конструктивно и рачунски 

− преслика дати геометријски 

објекат централном симетријом и 

транслацијом − правилно 

користи геометријски прибор 

− идентификује врсте и опише 

својства углова (суседни, 

упоредни, унакрсни, углови на 

трансверзали, углови са 

паралелним крацима) и примени 

њихове узајамне односе − нацрта 

праву нормалну на дату праву 

користећи геометријски прибор 

− измери дати угао и нацрта угао 

задате мере − упореди, сабере и 

одузме углове рачунски и 

конструктивно − реши 

једноставан задатак применом 

основних својстава 

паралелограма (једнакост 

наспрамних страница и 

наспрамних углова) 

 

Угаο, централни угаο; ϳеднакοст 

углοва. 

Ηадοвезивање углοва (суседни 

углοви, кοнструктивнο 

упοређивање, 

сабирање и οдузимање углοва). 

Упοредни углοви; врсте углοва 

 

 

 

− прочита, запише, упореди и 

представи на бројевној 

полуправој разломке у оба 

записа и преводи их из једног 

записа у други − одреди месну 

вредност цифре у запису 

децималног броја − заокругли 

број и процени грешку 

заокругљивања; − израчуна 

вредност једноставнијег 

бројевног израза и реши 

једноставну линеарну једначину 

и неједначину − реши 

једноставан проблем из 

свакодневног живота користећи 

бројевни израз, линеарну 

једначину или неједначину − 

одреди проценат дате величине − 

примени размеру у једноставним 

реалним ситуацијама − примени 

аритметичку средину датих 

бројева 

Разломци Пοϳам разлοмка οблика a/b (а, b Î 

N). 

Придруживање тачака брοϳевне 

пοлуправе разлοмцима. 

Прοширивање, скраћивање и 

упοређивање разлοмака. 

Децимални запис разлοмка и 

превοђење у запис οблика a/b (b 

≠ 0). 

Упοређивање брοϳева у 

децималнοм запису. 

Заοкругљивање брοϳева. 

Други деο 

Οснοвне рачунске οперациϳе с 

разлοмцима (у οба записа) и 

њихοва 

свοϳства. Изрази. 

Једначине и неϳедначине у скупу 

разлοмака. 

− идентификује оснoсиметричну 

фигуру и одреди њену осу 

симетрије − симетрично 

преслика тачку, дуж и 

једноставнију фигуру користећи 

геометријски прибор − 

конструише симетралу дужи, 

симетралу угла и примењује 

њихова својства − конструише 

праву која је нормална на дату 

праву или паралелна датој прави 

Осна симетрија Οсна симетриϳа у равни и њене 

οсοбине. 

Οса симетриϳе фигуре. 

Симетрала дужи и кοнструкциϳа 

нοрмале. 

Симетрала угла 
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НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

МАТЕМАТИКА 

ЦИЉ 
 

Циљ учења Μатематике ϳе да ученик, οвладаваϳући математичким 
кοнцептима, 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 дањем школовању и решавању 
проблема из свакодневног живота, као и да формира основ за даљи 
развој математичких појмова. 

РАЗРЕД 
 

Шести 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

36 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
- Савлађивање основних 

операција с природним и 

целим бројевима,као и 

усвајање основних 

својстава тих операција 

кроз решавање 

једноставнијих задатака 

 

Цели бројеви 

 

Постављају питања. Решавају задатке 

у свескама и на табли. Размишљају, 

одговарају,коментаришу,раде 

домаће... 

- Савлађивање основних 

операција с рационалним 

бројевима,као и усвајање 

основних својстава тих 

операција кроз решавање 

једноставнијих задатака. 

 

 

Рационални 

бројеви 

- Постављају питања. Решавају 

задатке у свескама и на табли. 

Размишљају, 

одговарају,коментаришу,раде 

домаће... 

Поновити основна знања 

о троуглу и 

демонстрирати решавање 

простијих задатака са 

троуглом - Разликовати 

врсте троуглова и 

савладати збир 

унутрашњих и 

спољашњих углова - 

Савладати основне 

конструкције троугла 

 

 

Троугао 

- Схватају појам троугла - Разликују 

врсте троуглова - Умеју да 

конструишу троугао - Умеју да 

израчунају углове 

- Укратко поновити 

основне појмове о 

четвороуглу, а затим 

решавати једноставније 

задатке. - Одговарати на 

постављена 

питања,отклањати дилеме 

ученика - Разликовати 

врсте четвороуглова и 

савладати збир 

 

Четвороугао 

 

Знају шта је четвороугао. - Умеју да 

конструишу четвороугао. - Знају да 

израчунају углове четвороугла - 

Разликују врсте четвороуглова 
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унутрашњих и 

спољашњих углова - 

Савладати основне 

конструкције четвороугла 

- Обновити површину 

правоугаоника и квадрата 

и објаснити појам 

површине - Савладати 

формуле и њихову 

примену када су елементи 

непосредно дати - 

Инсистирати на 

изједначавању мерних 

јединица 

 

Површина троугла 

и четвороугла 

 

- Рачунају површину правоугаоника и 

квадрата. - Знају формуле за 

површину одговарајућих фигура. - 

Израчунавају површину на основу 

датих елемената 

 
НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

МАТЕМАТИКА 

ЦИЉ 

 

Циљ наставе и учења математике је да ученик, 

овладавајући математичким концептима, знањима и 

вештинама, развије основе апстрактног и критичког 

мишљења, позитивне ставове према математици, 

способност комуникације математичким језиком и писмом 

и примени стечена знања и вештине у даљем школовању и 

решавању проблема из свакодневног живота, као и да 

формира основ за даљи развој математичких појмова. 

РАЗРЕД 

 

седми 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 

 

36 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

Ученик ће бити у 

стању да: 

 

 израчуна степен реалног 

броја и 

квадратни корен потпуног 

квадрата и примени 

одговарајућа својства 

операција; 

 одреди бројевну 

вредност 

једноставнијег 

израза са 

реалним 

бројевима; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                 РЕАЛНИ 

                БРОЈЕВИ 

 

- Квадрат рационалног 

броја 

- Решавање једначине 𝑥2 = 

𝑎 
- Постојање ирационалних 

бројева(нпр. решавање 

једначине 𝑥2 = 2) 

- Реални бројеви и 

бројевна 

права 

- Квадратни корен, 

једнакост 

√𝑎2 = |𝑎| 

- Децимални запис реалног 

броја; приближна вредност 

реалног броја; апсолутна 
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 одреди приближну 

вредност 

реалног броја и процени 

апсолутну 

грешку; 

 нацрта график 

функције 𝑦 = 𝑘𝑥, 𝑘 𝑅{0}; 

– примени продужену 

пропорцију у 

реалним ситуацијама 

грешка. Основна својства 

операција са реалним 

бројевима. 

- Функција директне 

пропорционалности 

𝑦 = 𝑘𝑥, 𝑘 ∈ 𝑅/{0} 

- Продужена пропорција 

Ученик ће бити у 

стању да: 

 примени Питагорину 

теорему у 

рачунским и 

конструктивним 

задацима; 

 правилно користи 

геометријски 

прибор. 

 

           Питагорина 

              теорема 

 

итагорина теорема 

(директна 

и обратна). Важније 

примене 

Питагорине теореме 

Конструкција тачака на 

бројевној правој које 

одговарају бројевима 

√2, √3, √5 итд. 

Растојање између две 

тачке у 

координатном систему. 

Ученик ће бити у 

стању да: 

 трансформише 

збир, разлику ипроизвод 

полинома; 

 примени 

формуле за 

разлику 

квадрата и 

квадрат бинома; 

 растави полином на 

чиниоце 

(користећи дистрибутивни 

закон и формуле за 

квадрат 

бинома и разлику 

квадрата); 

 примени трансформације 

полинома на решавање 

једначина. 

 

           ЦЕЛИ 

       АЛГЕБАРСКИ 

          ИЗРАЗИ 

 

Први део 

Степен чији је изложилац 

природан број; степен 

декадне јединице чији је 

изложилац цео број 

операције са степенима; 

степен производа, 

количника 

и степена. 

Други део 

Алгебарски изрази. 

Полиноми 

и операције ( мономи, 

сређени облик, 

трансформације збира, 

разлике и производа 

полинома у сређен облик 

полинома). Квадрат 

бинома и 

разлика квадрата. 

Растављање 

полинома на чиниоце 

коришћењем 

дистрибутивног 

закона, формуле за разлику 

квадрата и квадрат бинома. 

Примене 
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Ученик ће бити у 

стању да: 

 примени својства 

страница, углова и 

дијагонала 

многоугла; 

 израчуна површину 

многоугла 

користећи обрасце или 

разложиву 

једнакост;  конструише 

ортоцентар и 

тежиште троугла; 

 примени ставове 

подударности 

при доказивању 

једноставнијих 

тврђења и у 

конструктивним 

задацима. 

 

           Многоугао 

 

Појам многоугла. Врсте 

многоуглова. 

Збир углова многоугла. 

Број 

дијагонала многоугла. 

Правилни многоуглови ( 

појам, својства, 

конструкције). 

Обим и површина 

многоугла. 

Тежишна дуж троугла. 

Ортоцентар и тежиште 

троугла. 

Сложеније примене 

ставова 

подударности. 

Ученик ће бити у 

стању да: 

‒ примени својства 

централног и 

периферијског угла у 

кругу; 

‒ израчуна обим и 

површину круга 

и његових делова; 

‒ преслика дати 

геометријски 

објекат ротацијом. 

 

                   Круг 

 

Централни и периферијски 

угао у кругу. 

Обим круга, број π. 

Дужина 

кружног лука. 

Површина круга, кружног 

исечка и кружног прстена. 

Ротација 

Ученик ће бити у 

стању да: 

 одређује средњу 

вредност, 

медијану и мод. 

 

             Обрада 

            података 

 

Средња вредност, медијана 

и 

мод 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

МАТЕМАТИКА 

ЦИЉ 
 

Допунску наставу организовати према потреби. 

Понављати основне појмове и све оно што је на редовној 

настави остало неразјашњено. Акценат ставити на оне 

области које се често јављају на завршном испиту, на 

којим ученици доста греше. 

РАЗРЕД 
 

8. 
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ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

34 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
Ученик интуитивно схвата 

појам подударних 

троуглова (кретањем до 

поклапања) и сличност 

троуглова 

 

Ученик влада појмовима: 

тачка, дуж, полуправа, 

права, раван (уочава 

њихове моделе у реалним 

ситуацијама) 

 

Ученик зна да реши 

линеарне једначине у 

којима се непозната 

појављује само у једном 

члану 

 

Ученик влада појмовима: 

коцка и квадар (уочава 

њихове моделе у реалним 

ситуацијама, зна њихове 

основне елементе и рачуна 

њихову површину и 

запремину 

 

Ученик влада појмом 

пирамиде 

 

Ученик зна да одреди 

вредност функције дате 

таблицом или формулом 

 

Ученик зна да реши 

линеарне једначине и 

системе линеарних 

једначина са две непознате 

 

Ученик влада појмом ваљка 

купе и лопте(уочава његове 

моделе у реалним 

ситуацијама, зна његове 

основне елементе) 

 

Сличност 

 

Троуглови са једнаким 

угловима 

 Слични троуглови 

Пропорционалност 

њихових страница. 

 Примене сличности  

Талесова теорема 

 

Тачка, права и раван 

 

- Однос тачке и праве, тачке 

и равни 

- Елементи који одређују 

положа праве и равни  

- Међусобни односи правих 

 - Односи праве и 

равни,нормала на раван  

- Међусобни односи две 

равни 

 - Ортогонална пројекција 

на раван(тачке дужи и 

праве) 

 

Линеарне једначине и 

неједначине с једном 

непознатом 

 

- Линеарне једначине 

 - Решавање линеарних 

једначина са једном 

непознатом  

Примена 

 

 

Призма 

Призма: појам, врсте, 

елементи 

 - Мрежа призме. Површина 

призме  

- Правилна четворострана, 

правилна тространа и 

правилна шестострана 

призма - Запремина призме 

 - Маса тела 

 

 

 Пирамида 

 

 

Мрежа пирамиде. 

 Површина пирамиде 

 - Правилна четворострана, 

правилна тространа и 

правилна шестострана 

пирамида  

- Запремина пирамиде  

- Маса тела 

 

Линеарна функција 

- Линеарна функција 

у=кх+n 
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  - График линеарне 

функције 

 - Нула функције 

 - Имплицитни облик 

задавања линеарне 

функције - Цртање и 

читање графика линеарних 

функција 

 

Системи линеарних 

једначина с две непознате 

 

- Појам линеарне једначине 

с две непознате.  

- Појам система од две 

линеарне једначине с две 

непознате.  

- Решавање система 

методом замене и методом 

супротних коефицијената 

 - Графички приказ 

решавања 

 

 

. Ваљак, купа и лопта 

- Ваљак, купа и лопта и 

његови елементи. 

 - Мрежа ваљка, купе и 

лопте. - Површина ваљка, 

купе и лопте. 

 - Запремина ваљка,купе и 

лопте 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 

 

БИОЛОГИЈА 

ЦИЉ 

 

Циљ допунске наставе усвајање наставих садржаја које 

ученици нису усвојили током редовне наставе. Усвајање 

наставних садржаја предвиђених наставним планом и 

програмом на основном нивоу.  

Пружање индивидуалне помоћи ученицима у учењу и 

бољем разумиевању наставних садржаја. Посебно помоћи 

ученицима који раде по прилагођеному програму. 

Пружање помоћи ученицима који због болести, слабог 

предзнања или из било којег другог разлога нису усвојили 

одређено наставно градиво. 

РАЗРЕД 

 

ПЕТИ 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 

 

36 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

-Схватање основних 

појмова животних процеса 

кроз примере 

 

ПОРЕКЛО И 

РАНОВРСНОСТ ЖИВОТА 

 

-једноставнији примери 

животних процеса ради 

лакшег схаватања градива 
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-разумевање различитог 

живљења у различитим 

условима средине 

 

ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ КАО 

ОСНОВА ЖИВОТА 

 

-кроз слике и снимке 

приказати живот у 

различитим срединама 

-схавтање развоја живота 

од једноставнијих ка 

сложенијим, од воде ка 

копну, кроз једноставне 

примере 

НАСЛЕЂИВАЊЕ И 

ЕВОЛУЦИЈА 

 

 

-настанак живота и развој 

живих бића од 

једноставнијих ка 

сложенијим 

-размевање утицаја живе 

природе на неживу и 

обрнуто 

ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 

 

 

-жива и нежива природа и 

узајамни односи 

-поседовање знања о 

здрављу и индивидуалну 

одговорност за сопствено 

здравље 

ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 

 

 

-здрава исхрана, навике 

-последице незнања о 

здрављу 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 

 

БИОЛОГИЈА 

ЦИЉ 

 

Циљ допунске наставе усвајање наставих садржаја које 

ученици нису усвојили током редовне наставе. Усвајање 

наставних садржаја предвиђених наставним планом и 

програмом на основном нивоу.  

Пружање индивидуалне помоћи ученицима у учењу и 

бољем разумиевању наставних садржаја. Посебно помоћи 

ученицима који раде по прилагођеному програму. 

Пружање помоћи ученицима који због болести, слабог 

предзнања или из било којег другог разлога нису усвојили 

одређено наставно градиво. 

РАЗРЕД 

 

ШЕСТИ 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 

 

36 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

-Схватање основног појма  

ћелије и њену улогу  

ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ КАО 

ОСНОВА ЖИВОТА 

 

-Ћелија као основна 

јединица грађе и фукције 

свих живих бића 

-разумевање основних 

појмова екосистема кроз 

једноставне примере 

ЖИБОТ У ЕКОСИСТЕМУ 

 

-појмови популација, 

екосистем, адаптација 

-схавтање развоја живота 

од једноставнијих ка 

сложенијим, кроз примере 

НАСЛЕЂИВАЊЕ И 

ЕВОЛУЦИЈА 

 

 

-настанак живота и развој 

живих бића од 

једноставнијих ка 

сложенијим 

-схватање појмова ПОРЕКЛО И -ПРОКАРИОТИ И 
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прокариота и еукариота и 

њихове разлике кроз слике 

и снимке 

РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОГ 

СВЕТА 

 

 

ЕУКАРИОТИ 

-поседовање знања о 

здрављу и индивидуалну 

одговорност за сопствено 

здравље 

ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 

 

 

-здрава исхрана, навике 

-последице незнања о 

здрављу 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 

 

БИОЛОГИЈА 

ЦИЉ 

 

Циљ допунске наставе усвајање наставих садржаја које 

ученици нису усвојили током редовне наставе. Усвајање 

наставних садржаја предвиђених наставним планом и 

програмом на основном нивоу.  

Пружање индивидуалне помоћи ученицима у учењу и 

бољем разумиевању наставних садржаја. Посебно помоћи 

ученицима који раде по прилагођеному програму. 

Пружање помоћи ученицима који због болести, слабог 

предзнања или из било којег другог разлога нису усвојили 

одређено наставно градиво. 

РАЗРЕД 

 

СЕДМИ 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 

 

36 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

-Схватање основних 

појмова  у процесу деобе 

-полно размножавање као 

услов генетичке 

разноврсности 

НАСЛЕЂИВАЊЕ И 

ЕВОЛУЦИЈА 

 

-гени 

-наследни материјал 

-деоба 

-разумевање основних 

појмова и различитости 

појединих врста 

ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ КАО 

ОСНОВА ЖИВОТА 

-симетрија 

-сегментација 

-цефализација 

-разумевање настанка 

живота 

-схватање промена које се 

дешавају кроз време 

НАСЛЕЂИВАЊЕ И 

ЕВОЛУЦИЈА 

 

-фосили 

-докази еволуције 

- Карл Лине 

-разумевање узајамног 

деловања живих бића и 

спољашње средине 

-биолошка разноврсност 

ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 

 

-фактори средине 

-биодиверзитет 

-поседовање знања о 

здрављу и индивидуалну 

одговорност за сопствено 

здравље 

ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 

 

 

-здрава исхрана, навике 

-последице незнања о 

здрављу 
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НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 

 

БИОЛОГИЈА 

ЦИЉ 

 

Циљеви допунске наставе су: допунска настава се 

организује за ученике који спорије усвајају знања или су 

били одсутни са часова и за оне  који желе да утврде своје 

знање,са циљем разумевања, препознавања, отклањања 

нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања,умења 

и вештина из  наставног градива. 

РАЗРЕД 

 

ОСМИ 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 

 

34 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

-Схватање повезаности 

система чулно-нервни-

мишићни кроз једноставне 

примере 

 

ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ КАО 

ОСНОВА ЖИВОТА 

 

-чулни систем 

-нервни систем 

-мишићни систем 

 

-разумевање промена које 

се дешавају у нашем телу у 

току пубертета како 

спољашњих тако и 

унутрашњих 

 

ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 

-пубертет 

-промене код полова 

 

-разумевање озона као 

заштитног вазушног слоја, 

који нас штити од УВ зрака 

 

 

ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОГ 

СВЕТА 

-Настанак планете Земље 

-озонски омотач 

-штетни гасови 

 

-разумевање узајамног 

деловања живих бића и 

спољашње средине 

- повезивање живих бића 

преко ланца исхране 

 

ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 

 

-абиотички и биотички 

фактори 

-ланци исхране 

-поседовање знања о 

здрављу и индивидуалну 

одговорност за сопствено 

здравље 

 

 

-здрава исхрана, навике 

-последице незнања о 

здрављу 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

ГЕОГРАФИЈА 

ЦИЉ 
 

Допунска настава се организује за ученике који спорије 

усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне 

који желе да утврде своје знање са циљем разумевања, 

препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и 

квалитетнијег усвајања знања, умећа и вештина из 
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наставног градива. 

РАЗРЕД 
 

Пети 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

По потреби одељења 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
-слушају  

-питају 

 -разговарају  

-описују 

 

Човек и географија 

 

-боље разумевање, 

препознавање и усвајање 

знања 

-слушају  

-питају 

 -разговарају  

-описују 

 

Васиона 

 

-боље разумевање, 

препознавање и усвајање 

знања 

-слушају 

 -питају  

-разговарају 

 -упоређују 

 -показују 

 

 

Планета Земља 

-боље разумевање, 

препознавање и усвајање 

знања 

 

 

Активности наставника: 

 -подстиче на усвајање знања  

-мотивише за рад  

-методе рада прилагођава карактеристикама и способностима 

Основни облици извођења програма: 

-индивидуални 

 -фронтални 

 

Напомена: Часови допунске наставе се могу по потреби кориговати. Број часова зависи 

од одељења и потреба ученика 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

ГЕОГРАФИЈА 

ЦИЉ 
 

Циљеви допунске наставе су: Допунска настава се 

организује за ученике који спорије усвајају знања или су 

били одсутни са часова и за оне који желе да утврде 

своје знање,са циљем разумевања, препознавања, 

отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања 

знања,умења и вештина из наставног градива. 

РАЗРЕД 
 

Шести 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

По потреби ученика и одељења 
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ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
Слушају,питају  

ДРУШТВО И 

ГЕОГРАФИЈА 

 

Боље разумевање градива 

и уочавање разлика 

Слушају,питају ГЕОГРАФСКА КАРТА 

 

 

Боље разумевање градива 

и уочавање разлика 

Слушају,питају, упоређују  

СТАНОВНИШТВО 

 

Боље разумевање градива 

и уочавање разлика 

Слушају,питају, упоређују  

НАСЕЉА 

 

Боље разумевање градива 

и уочавање разлика 

Слушају,питају, упоређују  

ПРИВРЕДА 

 

Боље разумевање градива 

и уочавање разлика 

Слушају,питају, упоређују  

ДРЖАВА И 

ИНТЕГРАЦИОНИ 

ПРОЦЕСИ 

 

Боље разумевање градива 

и уочавање разлика 

Слушају,питају, упоређују  

ГЕОГРАФИЈА ЕВРОПЕ 

 

Боље разумевање градива 

и уочавање разлика 

Напомена: Часови допунске наставе се могу по потреби кориговати. Број часова зависи 

од одељења и потреба ученика 

Активности наставника у образовно-васпитном раду: 

- подстиче на усвајање знања 

 - мотивише за рад  

- методе рада прилагођава карактеристикама и способностима ученика 

Основни облици извођења програма: 

- фронтални 

 - индивидуални 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

ГЕОГРАФИЈА 

ЦИЉ 
 

Допунска настава се организује за ученике који из 

објективних разлога у редновној настави не постижу 

задовољавајуће разултате у неком од програмско-

тематских подручја 

РАЗРЕД 
 

СЕДМИ 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

36 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
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-Дефинише границе 

континената и показује на 

карти океане и мора 

којима је проучавани 

континент окружен и 

лоцира највећа острва, 

полуострва, мореузе, 

земљоузе, пролазе 
 

 

РЕГИОНАЛНА 

ГЕОГРАФИЈА 
 

Регионална географија, 

принципи регионализације 

-препознаје и чита 

географске и допунске 

елементе карте 

-именује континенте и 

препознаје њихове 

основне природне и 

друштвене одлике Европе 

ГЕОГРАФСКЕ РЕГИЈЕ 

ЕВРОПЕ 

 

 
 

Јужна Европа, туризам, 

политичка подела. 

Државе Јужне Европе: 

државе бивше СФРЈ, 

Италија, Шпанија и Грчка - 

основне географске 

карактеристике. 

Средња Европа 

Немачка - основне 

географске карактеристике 

Западна Европа 

Француска и Уједињено 

Краљевство – основне 

географске карактеристике 

Северна Европа 

Источна Европа 

Руска Федерација - основне 

географске карактеристике 

-препознаје и чита 

географске и допунске 

елементе карте 

-Препознаје облике 

рељефа, водне објекте и 

живи свет 

карактеристичан за 

наведени континент 

- познаје основне појмове 

о становништву и 

насељима и уочава њихов 

просторни распоред 
 

 

АЗИЈА 
 

Географски положај, 

границе и величина Азије. 

Природне одлике Азије. 

Становништво Азије. 

Насеља Азије. Привреда 

Азије. Политичка и 

регионална подела 

-препознаје и чита 

географске и допунске 

елементе карте 

-Препознаје облике 

рељефа, водне објекте и 

живи свет 

карактеристичан за 

наведени континент 

- познаје основне појмове 

 

АФРИКА 
 

-Географски положај, 

границе и величина 

Африке. 

 -Природне одлике Африке. 

 -Становништво Африке. 

- Насеља Африке.  

Привреда Африке. 

Политичка и регионална 

подела. 
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о становништву и 

насељима и уочава њихов 

просторни распоред 
 

  

-препознаје и чита 

географске и допунске 

елементе карте 

-Препознаје облике 

рељефа, водне објекте и 

живи свет 

карактеристичан за 

наведени континент 

- познаје основне појмове 

о становништву и 

насељима и уочава њихов 

просторни распоред 
 

 

 

СЕВЕРНА АМЕРИКА 

-Географски положај, 

границе, величина и 

регионална подела Северне 

Америке.  

-Природне одлике Северне 

Америке.  

Становништво Северне 

Америке.  
 

-препознаје и чита 

географске и допунске 

елементе карте 

-Препознаје облике 

рељефа, водне објекте и 

живи свет 

карактеристичан за 

наведени континент 

- познаје основне појмове 

о становништву и 

насељима и уочава њихов 

просторни распоред 
 

 

 

ЈУЖНА АМЕРИКА 

Географски положај, 

границе и величина Јужне 

Америке. 

-Природне одлике Јужне 

Америке. 

-Становништво Јужне 

Америке. 

-Насеља Јужне Америке. 
 

-препознаје и чита 

географске и допунске 

елементе карте 

-Препознаје облике 

рељефа, водне објекте и 

живи свет 

карактеристичан за 

наведени континент 

- познаје основне појмове 

о становништву и 

насељима и уочава њихов 

просторни распоред 
 

 

АУСТРАЛИЈА И 

ОКЕАНИЈА 
 

-Географски положај, 

границе и величина 

Аустралије и Океаније. 

-Природне одлике 

Аустралије. 

-Океанија - основна 

географска обележја 

-препознаје и чита 

географске и допунске 

елементе карте 

-Препознаје облике 

рељефа, водне објекте и 

живи свет 

 

ПОЛАРНЕ ОБЛАСТИ 
 

-Основне географске 

одлике Арктика 

-Основне географске 

одлике Антарктика 
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карактеристичан за 

наведени континент 

- познаје основне појмове 

о становништву и 

насељима и уочава њихов 

просторни распоред 
 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

ГЕОГРАФИЈА 

ЦИЉ 
 

Циљеви допунске наставе: Допунска настава се 

организује за ученике који спорије усвајају знања или су 

били одсутни са часова и за оне који желе да утврде 

своје знање са циљем разумевања, препознавања, 

отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања 

знања, умећа и вештина из наставног градива. 

РАЗРЕД 
 

Осми 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

По потреби одељења и ученика 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
-слушају  

-питају 

 -разговарају  

-описују 

 

ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, 

ГРАНИЦЕ И ВЕЛИЧИНА 

ТЕРИТОРИЈЕ СРБИЈЕ 

 

-боље разумевање, 

препознавање и усвајање 

знања 

-слушају  

-питају 

 -разговарају  

-описују 

 

ФИЗИЧКОГЕОГРАФСКЕ 

ОДЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

-боље разумевање, 

препознавање и усвајање 

знања 

-слушају  

-питају 

 -разговарају  

-описују 

 

ДРУШТВЕНОГЕОГРАФСКЕ 

ОДЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

-боље разумевање, 

препознавање и усвајање 

знања 

-слушају  

-питају 

 -разговарају  

-описују 

 

ПРИРОДНА И КУЛТУРНА 

БАШТИНА СРБИЈЕ 

 

-боље разумевање, 

препознавање и усвајање 

знања 

-слушају  

-питају 

 -разговарају  

-описују 

 

ГЕОГРАФИЈА ЗАВИЧАЈА 

 

-боље разумевање, 

препознавање и усвајање 

знања 

-слушају  

-питају 

 -разговарају  

-описују 

 

СРБИ У РЕГИОНУ И 

ДИЈАСПОРИ 

 

-боље разумевање, 

препознавање и усвајање 

знања 
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Напомена: Часови допунске наставе се могу по потреби кориговати. Број часова зависи 

од одељења и потреба ученика 

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА: 

-подстиче на усвајање знања  

-мотивише за рад  

-методе рада прилагођава карактеристикама и способностима ученика 

 

ОСНОВНИ ОБЛИЦИ ИЗВОЂЕЊА ПРОГРАМА: 

-индивидуални 

 -фронтални 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

ИСТОРИЈА 

ЦИЉ 
 

Савладавање образовних исхода и стандарда и кључних 

појмова основног нивоа. 

РАЗРЕД 
 

5/1,2,3   

6/1,2,3,4 

7/1,2,3,4 

8/1,2,3 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

36 

ИСХОДИ 
програма за допунску 

наставу 

5. разред 

ОБЛАСТ/ТЕМА 
програма за допунску 

наставу 

5. разред 

САДРЖАЈИ 
програма за 

допунску наставу 5. разред 

Разликује појмове историја, 

историјски извор, 

прошлост 

- Наводи питања на која 

историја треба да одговoри 

- Именује врсте 

историјских извора 

- Именује где се чувају 

писани, а где материјални 

историјски извори 

- Разликује и препознаје 

појмове: век, деценија, 

миленијум, ера, датум 

- Одређује, уз помоћ 

наставника, ком веку 

припадају одређене године 

- Уме да напише датум 

- Зна којим догађајем и 

када почиње хришћанска 

ера 

- Препознаје на 

Основи 

проучавања 

прошлости 

 

(1 час) 

Основи 

проучавања 

прошлости 

 

Прошлост 

Време 

Историја, наука о 

прошлости 
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једноставним примерима, 

уз помоћ наставника, 

временске 

одреднице 

- Показује на линији 

времена године пре и после 

нове ере 

- Наводи поделу прошлости 

- Именује историјске 

периоде 

- Ређа историјске периоде 

исправним хронолошким 

редоследом 

- Репродукује хронолошке 

оквире праисторије 

(постанак човека-постанак 

писма) 

- Именује праисторијска 

налазишта у Србији: 

Лепенски Вир и Винчу 

- Именује најзначајнија 

открића праисторије: ватра, 

точак, метал 

- На карти, уз помоћ 

наставника, уме да покаже 

главна праисторијска 

налазишта 

у Србији 

- Уме у локалном музеју, на 

локалитету, у књизи, да 

покаже историјски извор 

везан за праисторију 

Праисторија 

 

(1 час) 

Основне одлике 

праисторије 

Основне одлике 

праисторије и 

Централни 

Балкан у 

праисторијиОсновне одлике 

праисторије 

Основне одлике 

праисторије и 

Централни 

Балкан у 

праисторији 

Именује хронолошке 

границе Старог века 

-Уме, уз помоћ наставника, 

да објасни настанак првих 

држава у долинама Нила, 

Тигра и Еуфрата (IV 

миленијум п.н.е) 

-Уме на карти да покаже, уз 

помоћ наставника, Египат и 

Нил; Месопотамију, 

Тигар и Еуфрат 

- Разликује појмовеа роб и 

робовласник 

- Препознаје титуле 

владара: цар, фараон 

- Препознаје на слици 

пирамиду 

Стари исток 

 

(2 часа) 

 

 

Основна 

обележја Старог 

истока 

Основна 

обележја Старог 

истока 

Култура народа 

Старог истока 
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- Именује политеизам и 

монотеизам 

Објашњава разлику између 

политеизма и монотеизма 

- Препознаје на примерима 

врсте писама Старог истока 

(пре свега алфабет) 

- Именује Библију 

- Именује Јевреје и повезује 

их са монотеизмом - 

Јудаизмом, Библијом и 

Јерусалимом 

- Именује Грке, народ који 

је створио полисе 

- Зна ко је Хомер и именује 

његова дела 

- Именује најзначајније 

полисе: Спарту и Атину и 

показује их на карти 

- Проналази на карти, уз 

помоћ наставника, Крит, 

Средоземно море, Малу 

Азију, Атину, Спарту, 

Персију, Балканско 

полуострво 

- Објашњава, уз помоћ 

наставника, појмове полис, 

колонизација, 

аристократија, 

демократија 

- Зна ко је Перикле 

- Препознаје грчке полисе 

као робовласничке 

- Именује период када су 

били Грчко-персијски 

ратови ( ½ V в. п.н.е.) 

- Именује, уз помоћ 

наставника, победнике 

Грчко-персијских ратова и 

Пелопонеског рата 

- Именује грчке богове: 

Зевса, Херу, Атину, 

Посејдона 

- Одређује век када су се 

организовале прве ОИ, кад 

су били ратови итд. 

- Именује грчко писмо 

(алфабет) 

- Зна ко је и када је владао 

Античка Грчка 

 

(2 часа) 

Античка Грчка 

Најстарији 

период грчке 

историје 

Грчки полиси - 

Спарта и Атина 

Грчко-персијски 

ратови и 

Пелопонески 

ратови 

Грчка култура 

Грчка култура 

Хеленистичко 

доба и његова 

култура 
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Александар Велики (336-

323г.п.н.е.) 

- Репродукује дефиницију 

хеленистичке културе 

Показује на карти, уз помоћ 

наставника: Италију и Рим, 

територију Римске 

државе у њеном највећем 

обиму, Сингидунум, 

Наисус, Сирмијум, 

Гамзиград, 

Константинопољ, 

Јерусалим 

- На ленти времена, 

препознаје периоде римске 

историје 

- Разликује и препознаје 

појмове Република, 

Провинција , роб и 

робовласник 

- Именује Сенат и Народну 

скупштину, као главне 

органе власти у Римској 

републици, 

- Зна ко је Гај Јулије Цезар, 

Октавијан Август и 

Константин Велики ( 306-

337) 

- Описује римску војску на 

основу слике војника 

- Зна шта је то Трајанова 

табла 

- Наводи хронолошке 

одреднице Римског царства 

- Именује Римске 

провинције на тлу Србије, 

тј. уме, уз помоћ 

наставника, да 

прочита њихове називе на 

карти 

- Именује годину и век када 

је био пад Западног 

Римског царства (476.г) 

- Објашњава ко су варвари 

и шта је то Велика сеоба 

народа 

- Примењује појам 

политеизам на примеру 

римске религије 

Антички Рим 

 

(2 часа) 

Постанак Рима 

Рим, светска сила 

Старог века 

Рим у доба 

Царства 

Пад Западног 

Римског 

царства 

Римска култура 

Хришћанство 
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- Именује римске богове: 

Јупитера, Марса и Венеру 

ИСХОДИ 
програма за допунску 

наставу 

6. разред 

ОБЛАСТ/ТЕМА  

програма за допунску 

наставу 

6. разред 

 

САДРЖАЈИ  
програма за 
допунску наставу 6. разред 

- Разликује појмове 

историја, историјски извор, 

прошлост 

- Наводи питања на која 

историја треба да одговoри 

- Именује врсте 

историјских извора 

- Именује где се чувају 

писани, а где материјални 

историјски извори 

- Разликује и препознаје 

појмове: век, деценија, 

миленијум, ера, датум 

- Одређује, уз помоћ 

наставника, ком веку 

припадају одређене године 

- Зна којим догађајем и 

када почиње хришћанска 

ера 

- Препознаје на 

једноставним примерима, 

уз помоћ наставника, 

временске 

одреднице 

- Показује на линији 

времена године пре и после 

нове ере 

- Наводи поделу прошлости 

- Именује историјске 

периоде 

- Ређа историјске периоде 

исправним хронолошким 

редоследом 

Основи 

проучавања 

прошлости 

 

(1 час) 

Основне одлике 

периода средњег 

века и новог века 

(појмови средњи век, нови 

век, прединдустријско доба, 

хронолошки и 

просторни 

оквири). 

Историјски 

извори за 

историју средњег 

века и раног 

новог века и 

њихова сазнајна 

вредност 

(писани и 

материјални) 

Именује кључне личности 

овог периода: Јустинијан, 

Карло Велики, кнез 

Властимир, цар Симеон, 

- На карти, уз помоћ 

наставника, уме да покаже 

главне локалитете у Европи 

и 

Србији 

Средоземље и 

српске земље у 

раном средњем 

век 

 

 

(3 час) 

 

Велика сеоба 

народа и стварање 

нових држава у 

Европи 

(германска и 

словенска 

племена, Бугари, 

Мађари, Викинзи). 

Најзначајније 
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- Именује хришћанство и 

ислам и зна да препозна 

њихове верске објекте 

- Повезује робовласништво 

са старим веком и 

феудализам са средњим 

веком 

- Препознаје и објашњава 

значај српске 

средњовековне државности 

и издваја 

најистакнутије владарске 

породице: 

Властимировићи, 

Војислављевићи, 

Вукановићи 

- Препознаје на примеру 

ћирилично писмо 

државе раног 

средњег века 

(Франачка држава, 

Византијско 

царство, 

Арабљани). 

Религија у раном 

средњем веку 

(христијанизација 

и хришћанска 

црква, Велики 

раскол, ислам). 

Феудално друштво 

(структура, 

друштвене 

категорије, 

вазални 

односи). 

Српске земље и 

Балканско 

полуострво 

(досељавање Срба и 

Хрвата, односи са 

староседеоцима и 

суседима, 

формирање 

српских земаља, 

христијанизација, 

ширење 

писмености). 

Истакнуте 

личности: 

Јустинијан, Карло 

Велики, кнез 

Властимир, 

цар Симеон, 

-Именује хронолошке 

границе Средњег века 

-Уме, уз помоћ наставника, 

да објасни значај српских 

династија Немањић, 

Лазаревић и Бранковић 

-Уме на карти да покаже, уз 

помоћ наставника, ширење 

и распадање српске 

државе, место Маричке и 

Косовске битке 

- Наводи кључне личности 

овог периода: Барбароса, 

Европа, 

Средоземље и 

српске земље у 

позном средњем 

веку 

 

 

(3 часа) 

Државно уређење 

(типови 

европских 

монархија; 

република). 

Сусрети и 

прожимања 

цивилизација и 

народа 

(хришћанство, 

ислам, јудаизам, 

Крсташки ратови, 

најзначајнији 
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Ричард Лавље 

Срце,Саладин, Стефан 

Немања, Стефан 

Првовенчани, Сава 

Немањић, краљ 

Милутин, Стефан Душан, 

кнез Лазар и кнегиња 

Милица, Твртко I 

Котроманић, 

Стефан Лазаревић, деспот 

Ђурађ, султанија Мара, 

Ђурађ Кастриот 

Скендербег, 

Балшићи, Црнојевићи, 

Мехмед II Освајач. 

-Именује најзначајније 

задужбине Немањића 

путописци и 

њихова путовања – 

Марко Поло, Ибн 

Батута и др). 

Српске земље и 

суседи (краљевина 

и царство, 

деспотовина, 

аутоке- 

фална црква, 

односи са 

Византијом, 

Угарском, 

Бугарском, 

Венецијом, 

османска освајања 

у југоисточној 

Европи). 

Свакодневни 

живот у Европи и 

српским земљама 

(двор и дворски 

живот, живот на 

селу и граду – 

занимања, родни 

односи, 

правоверје и 

јереси, куга). 

Опште одлике 

средњовековне 

културе (верски 

карактер 

културе, витешка 

култура, 

културне 

области 

-Именује хронолошке 

границе Новог века и раног 

Новог века 

-Уме, уз помоћ наставника, 

да објасни значај великих 

географских открића, 

хуманизма и ренесансе, 

реформације и 

противреформације, сеоба 

Срба, обнове и 

укида ња Пећке 

патријаршије, значај 

проналаска штампарије и 

Европа, свет и 

српске земље у 

раном новом 

веку 

(Прединдустријско 

доба) 

 

 

(3 часа) 

Прединдустријско 

доба (хронолошки 

оквири, научна и 

техничка открића, 

штампа, промене у 

начину 

производње, 

банкарство, 

успон градова – 

примери Фиренце, 

Венеције, 

Антверпена...). 

Велика 
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Ватове парне 

машине 

-Уме на карти да покаже, уз 

помоћ наставника, ширење 

Османског царства у 

Европи, велика географска 

открића 

- Наводи кључне личности 

овог периода: Јохан 

Гутенберг, Изабела 

Кастиљска, 

Кристифор Колумбо, 

Фернандо Магелан, 

Леонардо да Винчи, 

Микеланђело 

Буонароти, Николо 

Макијавели, Никола 

Коперник, Исак Њутн, 

Мартин Лутер, 

Карло V и Филип II 

Хабзбуршки, Елизабета I, 

Вилијам Шекспир, Луј 

XIV, 

Сулејман Величанствени, 

Мехмед-паша Соколовић, 

Арсеније III Црнојевић, 

Арсеније IV Јовановић. 

географска 

открића и 

колонизација 

(истакнути 

морепловци и 

њихова путовања, 

сусрет са 

ваневропским 

цивилизацијама – 

Северна и Јужна 

Америка, Индија, 

Африка, Кина, 

Јапан, Аустралија; 

последице). 

Опште одлике 

културе раног 

новог века 

(основна обележја 

хуманизма 

и ренесансе; 

књижевност, 

политичка мисао, 

промене у 

свакодневном 

животу, обичаји и 

веровања...). 

Реформација и 

противреформациј 

а (узроци, 

протестантизам, 

католич- 

ка реакција – 

улога језуита; 

верски сукоби и 

ратови). 

Појава 

апсолутистичких монархија 

ИСХОДИ 
програма за допунску 

наставу 7. разред 

ОБЛАСТ/ТЕМА  

програма за допунску 

наставу 

7. разред 

САДРЖАЈИ  
програма за допунску 

наставу 7. разред 

Именује основе 

капиталистичког  

друштва: мануфактура, 

капиталиста, 

радник, Прва 

индустријска 

револуција 

Основе капиталистичког  

друштва: мануфактура, 

капиталиста, 

радник, Прва 

индустријска 

револуција 

 

 

Основне одлике 

капитализма, појам 

мануфактуре, радника,  

хронолошки и просторни 

оквири  индустријске 

револуције. 
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(2 часа) 

 

Именује политичке 

револуције (узроци, 

последице и обележја, 

европске монархије уочи 

револуција, 

просветитељске идеје, 

примери америчке и 

француске револуције; 

појмови уставности 

и поделе власти,  

 

Доба револуција 

 

 

 

(2 часа) 

 

 

Разумевање појма 

револуција, историјски 

услови настанка грађанских 

револуција, америчке, 

француске,.. 

Именује почетак Првог 

српског устанка, узроке и 

последице, учеснике и 

битке устанка 

Први српски устанак 

 

 

(3 часа) 

Сретење 1804, дахије, 

Иванковац, Мишар, 

Делиград, Чегар, Ћеле-кула 

Показују на карти: 

Београдски пашалук и 

места 

великих битака Првог 

српског устанка 

Именује учеснике и 

узроке Другог устанка, 

битке и личности  

Други српски устанак 

 

 

(3 часа) 

Цвети 1815., Љубић, 

Дубље, споразум са 

Марашли-Али пашом 

Показују на карти: 

Београдски пашалук и 

места 

великих битака Другог 

српског устанка и 

проширење 

Србије хатишерифима 1833 

ИСХОДИ 
програма за допунску 

наставу 8. разред 

ОБЛАСТ/ТЕМА  

програма за допунску 

наставу 

8. разред 

САДРЖАЈИ  
програма за допунску 

наставу 8. разред 

Именује учеснике 

мировне конференције, 

нестанак држава после 

Првог светског рата, 

настајање Југославије, 

настанак идеологија, 

октобарску револуцију и 

историјске личности овог 

периода 

Европа, свет и 

српски народ у 

југословенској 

држави у периоду 

између два рата 

 

 

(2 часа) 

 

Мировна конференција у 

Паризу – нова карта Европе 

и света). 

Револуције у Русији и 

Европи 

Стварање југословенске 

државе,тоталитарне 

идеологије, економске 

кризе 

Истакнуте личности овог 

периода 

Именује учеснике Другог 

светског рата, фронтове, 

Други светски рат 

 

 

Почетак и ток 

рата, зараћене стране, 

савезништва, фронтови 
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узроке и последице. 

Именује учеснике рата у 

Југославији, узроке и 

последице рата. 

Наводи историјске 

личности овог периода 

 

(2 часа) 

крај рата и 

победа Антифашистичке 

коалиције. 

Југославија и српски 

народ у рату-улазак у 

рат, војни пораз, 

окупација, подела, 

квислиншке творевине; 

геноцид и злочини 

Последице рата 

Стварање ОУН. 

Истакнуте личности 

Наводи блоковску поделу, 

појам хладног рата, 

положај Југославије после 

рата, особености 

једнопартијског система, 

историјске личности овог 

периода 

Европа, свет и 

српски народ у 

југословенској 

држави у периоду 

хладног рата 

 

 

(2 часа) 

 

Блоковска подела, 

трка у наоружању, глобална 

димензија хладног рата, 

Југославија и српски народ 

после Другог светског рата 

једнопартијски систем, 

однос власти према 

политичким противницима 

Истакнуте личности 

 

Наводи завршетак 

Хладног рата, слом 

комунизма, југословенска 

криза, распад државе и 

ратови. 

Наводи историјске 

личности датог периода. 

Свет, Европа, српска 

држава и народ у 

савременим процесима 

 

 

 

(2 часа) 

Свет после хладног рата – 

пад Берлинског зида; слом 

комунизма у Европи, 

распад СССР-а, нова 

политичка карта Европе, 

стварање Европске уније, 

Српски народ на крају 20. и 

почетком 21. века – криза 

СФРЈ 80-тих година, 

међунационалне тензије 

НАТО 

агресија на СРЈ, последице 

ратова, политичке промене 

Истакнуте личности 

 
НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

                ХЕМИЈА 

ЦИЉ 
 

Да ученик развије систем основних хемијских појмова и 

вештине за правилно руковање лабораторијским посуђем, 

прибором и супстанцама, да се оспособи за примену стеченог 

знања и вештина за решавање проблема у свакодневном 

животу и наставку образовања, да развије способности 

апстрактног и критичког мишљења, способности за сарадњу и 

тимски рад, и одговоран однос према себи, другима и 

животној средини. 

РАЗРЕД СЕДМИ 
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ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

36 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

идентификује и објашњава 

појмове који повезују хемију са 

другим наукама и различитим 

професијама, и принципима 

одрживог развоја; 

 
ХЕМИЈА КАО 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА 

НАУКА И ХЕМИЈА У 

СВЕТУ ОКО НАС 
 

Предмет изучавања хемије. 

Везе између хемије и других 

наука. Примена хемије у 

различитим делатностима и 

свакодневном животу. 

Супстанца. 

правилно рукује 

лабораторијским посуђем, 

прибором и супстанцама, и 

показује одговоран однос 

према здрављу и 

животнојсредини; – 

експериментално појединачно 

и у групи испита, опише и 

објасни физичка и хемијска 

својства супстанци, 

 
ХЕМИЈСКА 

ЛАБОРАТОРИЈА 
 

Хемијска лабораторија и 

експеримент. -

Лабораторијско посуђе 

иприбор. -Физичка и 

хемијска својства супстанци. 

-Физичке и хемијске промене 

супстанци. 

– налази потребне информације 

у различитим изворима 

користећи основну хемијску 

терминологију и симболику; – 

представља структуру атома, 

молекула и јона помоћу 

модела, хемијских симбола и 

формула; – повезује распоред 

електрона у атому елемента с 

положајем елемента у 

Периодном систему елемената 

и својствима елемента; 

 
АТОМИ И ХЕМИЈСКИ 

ЕЛЕМЕНТИ 
 

Атоми хемијских елемената. 

Хемијски симболи. Грађа 

атома: атомско језгро и 

електронски омотач. 

Атомски и масени број, 

изотопи. Распоред електрона 

по нивоима у атомима 

елемената 

-објашњава основну разлику 

између хемијских елемената и 

једињења, и препознаје 

примере хемијских елемената и 

једињења у свакодневном 

животу; – представља 

структуру атома, молекула и 

јона помоћу модела, хемијских 

симбола и формула; 

 
МОЛЕКУЛИ ЕЛЕМЕНАТА И 

ЈЕДИЊЕЊА, ЈОНИ И 

ЈОНСКА ЈЕДИЊЕЊА 
 

Демонстрациони огледи: 

својства супстанци са 

ковалентном и јонском 

везом:скретање млаза 

поларне супстанце у 

електричном пољу; 

поларност воде и етанола 

– правилно рукује 

лабораторијским посуђем, 

прибором и супстанцама, и 

показује одговоран однос 

према здрављу и 

животнојсредини; – налази 

потребне информације у 

различитим изворима 

користећи основну хемијску 

терминологију и симболику; 

 
ХОМОГЕНЕ И 

ХЕТЕРОГЕНЕ СМЕШЕ 
 

Смеше: хомогене и 

хетерогене. -Раствори – 

хомогене смеше. Растварање 

и растворљивост. Вода 

иваздух – хомогене смеше у 

природи. -Масени процентни 

састав смеша. -Раздвајање 

састојака смеша: 

декантовање, цеђење и 

одвајање помоћу магнета 
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– налази потребне информације 

у различитим изворима 

користећи основну хемијску 

терминологију и симболику; – 

објашњава основну разлику 

између хемијских елемената и 

једињења, и препознаје 

примере хемијских елемената и 

једињења у свакодневном 

животу; 

 
ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И 

ХЕМИЈСКЕ ЈЕДНАЧИНЕ 
 

Хемијске реакције. Закон о 

одржању масе. Хемијске 

једначине. 

– правилно рукује 

лабораторијским посуђем, 

прибором и супстанцама, и 

показује одговоран однос 

према здрављу и животној 

средини; 

 
ИЗРАЧУНАВАЊА У 

ХЕМИЈИ 
 

Релативна атомска и 

релативна молекулска маса. 

Количина супстанце и мол. 

Моларна маса. Закон сталних 

односа маса 

  

 

 

– налази потребне информације 

у различитим изворима 

користећи основну хемијску 

терминологију и симболику; – 

објашњава основну разлику 

између хемијских елемената и 

једињења, и препознаје 

примере хемијских елемената и 

једињењау свакодневном 

животу; 

 
ВОДОНИК И КИСЕОНИК И 

ЊИХОВА 

ЈЕДИЊЕЊА.СОЛИ 
 

Водоник. Кисеоник. 

Оксидација, сагоревање и 

корозија. Оксиди: хемијске 

формуле, називи и основна 

својства. Киселине: хемијске 

формуле, називи и основна 

својства  

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

ХЕМИЈА 

ЦИЉ 
 

Да ученик развије систем основних хемијских појмова и 
вештине за правилно руковање лабораторијским посуђем, 
прибором и супстанцама, да се оспособи за примену стеченог 
знања и вештина за решавање проблема у свакодневном 
животу и наставку образовања, да развије способности 
апстрактног и критичког мишљења, способности за сарадњу и 
тимски рад, и одговоран однос према себи, другима и 
животној средини 

РАЗРЕД 
 

ОСМИ 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

36 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
– правилно рукује 

лабораторијским посуђем, 

прибором и супстанцама, и 

показује одговоран однос 

 

МЕТАЛИ, ОКСИДИ И 

ХИДРОКСИДИ 

 

Метали у неживој и живој 

природи.Општа физичка и 

хемијска својства 

метала.Алкални и 
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према здрављу и животној 

средини 

земноалкални 

метали.Гвожђе, бакар, 

алуминијум, олово и цинк, 

њихове легуре ипрактична 

примена.Оксиди метала и 

хидроксиди, својства и 

примена. 

– правилно рукује 

лабораторијским посуђем, 

прибором и супстанцама, и 

показује одговоран однос 

према здрављу и животној 

средин 

 

НЕМЕТАЛИ, ОКСИДИ И 

КИСЕЛИНЕ 

 

Неметали у неживој и живој 

природи. Општа физичка и 

хемијска својства неметала. 

Халогени елементи, сумпор, 

азот, фосфор и угљеник. 

Оксиди неметала и 

киселине, својства и примен 

однос према здрављу и 

животној средини; – изведе 

експеримент према датом 

упутству, табеларно и 

графички прикаже податке, 

формулише објашњења и 

изведе закључке; 

 

СОЛИ 

 

Демонстрациони огледи: 

реакција неутрализације 

хлороводоничне киселине и 

раствора 

натријумхидроксида; 

реакција између метала и 

киселине; хемијске реакције 

соли: између 

калцијумкарбоната и 

хлороводоничне киселине, 

раствора гвожђе(III)- 

хлорида и 

натријумхидроксида, 

раствора сребро- нитрата и 

натријум-хлорида. 

– разликује својства 

неорганских и органских 

супстанци и објашњава 

разлику на основу њихових 

структура; – препозна 

физичке и хемијске промене 

 

ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА 

И ЊИХОВА ОПШТА 

СВОЈСТВА 

 

Својства атома угљеникa и 

многобројност органских 

једињења. Функционалне 

групе и класе органских 

једињења. Општа својства 

органских једињења. 

– правилно рукује 

лабораторијским посуђем, 

прибором и супстанцама, и 

показује одговоран однос 

према здрављу и 

животнојсредини; 

 

УГЉОВОДОН ИЦИ 

 

Подела угљоводоника. 

Номенклатура. Изомерија. 

Физичка својства 

угљоводоника. Хемијска 

својства угљоводоника. 

Полимери. Нафта и земни 

гас. 

– напише формуле и именује 

представнике класа 

органских једињења имајући 

у виду структурну 

изомерију; – разликује 

органске супстанце са 

аспекта чиста супстанца и 

 

 

ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА 

СА КИСЕОНИКОМ 

Алкохоли – номеклатура, 

својства и примена. 

Карбоксилне киселине – 

номенклатура, својства и 

примена. Масне киселине. 

Естри – номеклатура, 

својства и примена. 
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смеша, величина молекула, 

структура, порекло и то 

повезује са њиховом улогом 

и применом 

– опише физичка Масти и 

уља. Угљених хидрата, 

протеина и растворљивост 

витамина; – опише основу 

структуре молекула који 

чине масти и уља, угљене 

хидрате и протеине; 

 

БИОЛОШКИ 

ВАЖНАОРГАН СКА 

ЈЕДИЊЕЊА 

 

Масти и уља. Угљени 

хидрати у прегледу: 

моносахариди (глукоза и 

фруктоза), дисахариди 

(сахароза и лактоза), 

полисахариди (скроб и 

целулоза). Аминокиселине. 

Протеини. Витами 

– рукује супстанцама и 

комерцијалним производима 

у складу с ознакама 

опасности, упозорења и 

обавештења на амбалажи, 

придржава се правила о 

начину чувања производа и 

одлагању отпада 

 

ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕСРЕ ДИНЕ И 

ЗЕЛЕНА ХЕМИЈА 

 

Загађивачи, загађујуће 

супстанце и последице 

загађивања. Рециклажа. 

Зелена хемија. 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

ФИЗИКА 

ЦИЉ 
 

Помоћ ученицима који нису усвојили основна знања из 

програма предмета. 

РАЗРЕД 
 

ШЕСТИ 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

18 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

Ученик треба да: стекне 

представу; препозна 

величине које карактеришу 

кретање; зна шта је брзина 

и која је њена мерна 

јединица. 

Кретање 

-коришћење мерила и мерних 

инструмената (за дужину и 

време ) -коришћење 

основних јединица за дужину 

и време -мерење дужине и 

времена 

Ученик треба да на основу 

узајамног деловања тела 

схвати силу као меру 

узајамног деловања, која се 

мери динамометром и зна 

њену мерну јединицу. 

Сила 

-репродукција основних 

знања о врстама и особинама 

сила -препознавање 

гравитационе силе и силе 

трења која делују на тело -

препознавање смера 

деловања електричне и 

магнетне силе 

Ученик треба да: научи 

мерење физичких 

величина: дужине, времена 

Мерење 

-коришћење јединице за 

брзину -разликовање врсте 

кретања на основу облика 
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и запремине; зна уређаје за 

њихово мерење и њихове 

мерне јединице. 

путање,препознавање 

равномерног кретања -

израчунавање средње 

брзине,пређеног пута или 

времена 
 

Ученик треба да: добије 

преставу о маси; зна уређај 

за мерење масе и њене 

мерне јединице; уме да 

израчуна густину и зна 

мерну јединицу густине. 

Маса и густина 

- коришћење мерила и 

мерних инструмената (за 

масу,запремину,температуру 

и тежину ) -коришћење 

основних јединица за 

масу,температуру и 

запремину -мерење 

масе,температуре и 

запремине -разуме принцип 

рада спојених судова 

Ученик треба да: зна да 

израчуна притисак и да зна 

његову мерну јединицу; 

зна Паскалов закон; зна 

шта је атмосферски и 

хидростатички притисак. 

Притисак 

- коришћење мерила и 

мерних инструмената 

(притисак) -коришћење 

основних јединица за 

притисак 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

При изради програма узете су у обзир примедбе и сугестије наставника физике 

основних школа изречене на стручним скуповима и семинарима у оквиру разговора о 

програмима и настави физике у основним и средњим школама. Оне се могу сажети у 

следећем: 

- смањити укупну оптерећеност ученика; 

- растеретити важећи програм свих садржаја који нису примерени психофизичким 

могућностима ученика; 

- "вратити" експеримент у наставу физике; 

- методски унапредити излагање програмских садржаја; 

- извршити бољу корелацију редоследа излагања садржаја физике са математиком и 

предметима осталих природних наука. 

Нови програм је по садржају, обиму и методском презентовању прилагођен ученицима 

основне школе. 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 

 
ФИЗИКА 

ЦИЉ 

 

Помоћ ученицима који нису усвојили основна знања из 

програма предмета. 

РАЗРЕД 

 
СЕДМИ 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 

 

18 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

Ученик треба да: стекне Сила и кретање Њутнов закон механике и 
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представу; препозна 

величине које карактеришу 

кретање; зна шта је брзина 

и која је њена мерна 

јединица. 

да изврши динамичко 

мерење силе. 

Ученик треба да: упозна 

слободан пад; хитац 

навише; хитац наниже; 

силу трења; силу отпора 

средине и разуме 

безтежинско стање тела.. 

Кретање тела под дејством 

силе теже 

успорено кретање -

решавање једноставних 

рачунских задатака -

усвајање и репродукција 

појмова из Њутнових 

закона 

Ученик треба да: научи да 

сложи и разложи векторске 

величине; да зна када је 

тело у равнотежи; да 

објасни силу потиска и 

Архимедов закон. 

Равнотежа 

-усвајање и репродукцијао 

утицају гравитационе силе 

на кретање тела -рачунски 

задаци код слободног пада 

Ученик треба да: зна када 

се врши механички рад и да 

је једнак промени енергије; 

зна како се рачуна снага; ко 

има кинетичку, а ко 

потенциалну енергију; и да 

зна мерне јединице рада, 

снаге и енергије. 

Механички рад, снага и 

енергија 

-усвајање и репродукција 

основних појмова код 

механичког рада,снаге и 

енергије -израда 

рачунских задатака -

препознавање да се 

механичким радом мења 

температура тела 

Ученик треба да: знају да 

се укупна енергија тела 

састоји од кинетичке и 

потенцијалне енергије 

молекула унутар тела; да 

зна како се одређује 

количина топлоте и која је 

њена мерна јединица. 

Топлотне појаве 

-зна да агрегатно стање 

зависи од температуре -

зна температуре мржњења 

и кључања воде 

 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Током остваривања програма потребно је уважити високу образовну и 

мотивациону вредност активних и интерактивних (кооперативних) метода 

наставе/учења те кроз све програмске целине доследно осигурати да најмање једна 

трећина наставе буде организована употребом ових метода.  

У настави користити, најмање у трећини случајева, задатке који захтевају 

примену наученог у разумевању и решавању свакодневних проблемских ситуација 

препоручених од стране Министарства и Завода, а приликом оцењивања обезбедити да 

су ученици информисани о критеријумима на основу којих су оцењивани. 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 

 
ФИЗИКА 

ЦИЉ Помоћ ученицима који нису усвојили основна знања из 



803 

 

 програма предмета. 

РАЗРЕД 

 
ОСМИ 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 

 

18 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

Ученик треба да: 

- разликује физичке 

величине које су одређене 

само бројном вредношћу 

(време, маса, температура, 

рад, енергија, количина 

наелектрисања, електрични 

напон и струја) од оних 

које су дефинисане 

интензитетом, правцем и 

смером (брзина, убрзање, 

сила, јачина електричног и 

магнетног поља ...), 

- уме да слаже и разлаже 

силу, јачину електричног 

поља... 

 

Осцилаторно и таласно 

кретање 

Ученик препознаје врсту 

кретања на основу облика 

путање -репродукује 

појмове који описују 

периодично кретање -

репроду 

Ученик треба да:  

- зна основне 

карактеристике звука и 

светлости, 

- зна да је брзина светлости 

у вакууму највећа 

постојећа брзина у 

природи, 

 

Светлосне појаве 

-репродукција особина 

кретања светлости,зна 

брзину светлости -цртање 

огледала и сочива са 

основним елементима 

Ученик треба да:  

- разуме да је рад силе 

једнак промени енергије и 

на нивоу примене користи 

трансформацију енергије у 

рад и обрнуто, 

- примењује законе 

одржања (масе, енергије, 

количине наелектрисања), 

 

 

Електричне поље. 

 

-зна смер електричне силе 

и особине наелектрисаних 

тела,репродукује Кулонов 

закон -зна својства 

електричног поља 

Ученик треба да: - зна 

услове за настанак струје и 

Омов закон, 

 

Електрична струја 

-зна да струја тече само 

кроз проводне материјале -

цртање електричног кола 

са основним елементима - 

Ученик треба да: - прави Магнетно поље коришћење Омовог и 
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разлику између 

температуре и топлоте, 

- уме да рукује мерним 

инструментима, 

- користи јединице 

Међународног система (SI) 

за одговарајуће физичке 

величине. 

 

Џуловог закона -

препознавање магнетног 

ефекта електричне струје 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Током остваривања програма потребно је уважити високу образовну и 

мотивациону вредност активних и интерактивних (кооперативних) метода 

наставе/учења те кроз све програмске целине доследно осигурати да најмање једна 

трећина наставе буде организована употребом ових метода.  

У настави користити, најмање у трећини случајева, задатке који захтевају 

примену наученог у разумевању и решавању свакодневних проблемских ситуација 

препоручених од стране Министарства и Завода, а приликом оцењивања обезбедити да 

су ученици информисани о критеријумима на основу којих су оцењивани. 

При изради програма узете су у обзир примед¬бе и сугестије наставника физике 

основних школа изречене на стручним скуповима и семинарима у оквиру разговора о 

програмима и настави физике у основним и средњим школама. Оне се могу сажети у 

следећем: 

- смањити укупну оптерећеност ученика 

- растеретити важећи програм свих садржаја који нису примерени 

- психофизичким могућностима ученика 

- "вратити" експеримент у наставу физике 

- методски унапредити излагање програмских садржаја и 

- извршити бољу корелацију редоследа излагања садржаја физике са 

- математиком и предметима осталих природних наука. 

Нови програм је по садржају, обиму и методском презентовању прилагођен 

ученицима основне школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



805 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТНА НАСТАВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

ЦИЉ 
 

Пружање додатне подршке ученицима који спорије 

усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне 

који 

желе да утврде своје знање,са циљем разумевања, 

препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и 

квалитетнијег усвајања знања,умења и 

вештина из наставног градива. 

РАЗРЕД 
 

Четврти 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

18 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

-одреди основне  -Реченица,реченични 
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реченичне чланове;  

-разликује врсту речи од 

службе речи у 

реченици; 

-поштује и примени 

основна правописна 

правила; 

-правилно пише сва три 

модела управног 

говор 

 

 

 

 

 

 

ЈЕЗИК 

 

чланови. 

-Појам субјекта; 

различите 

врсте речи (именице и 

личне 

заменице) у функцији 

субјекта; изостављени 

субјекат. 

-Појам предиката 

(глаголски 

предикат). 

-Појам објекта (именице 

у 

функцији објекта). 

-Прилошке одредбе за 

време, место и начин 

-Управни говор (први и 

други,трећи модел). 

Неуправни говор. 

-Велико слово 

- чита са разумевањем 

различите текстове; 

− чита текст поштујући 

интонацију реченице 

/стиха; 

- споји више реченица у 

краћу и дужу целину;  

- препричава, прича и 

описује и на сажет и на 

опширан начин; 

 

 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

-Краћи и дужи текстови - 

Причање о догађајима и 

доживљајима, стварним и 

измишљеним (усмено и 

писано). 

Описивање људи, 

животиња и природе 

(плански приступ) – 

усмено и писано. 

Језичке вежбе: 

проширивање и 

допуњавање реченица 

различитим врстама речи, 

промена реда речи у 

реченици, промена 

дужине реченице 

- одреди тему, редослед 

догађаја, време и место 

дешавања у прочитаном 

тексту 

 

КЊИЖЕВНОСТ 

 

-Књижевни појмови: 

лирска 

песма, 

епска песма, народна 

бајка, 

роман, 

опис, дијалог, 

приповедање,  

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

 

ДОДАТНА НАСТАВА – МАТЕМАТИКА 
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ЦИЉ 
 

Развијање логичког мишљења, поступка решавања 

проблемских задатака. Развијање способности 

уочавања 

битног у задатку,развијање тачности и прецизности при 

раду, оспособљавање ученика за самостално решавање 

проблема 

РАЗРЕД 
 

Четврти 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

36 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

- одреди месну вредност 

цифре; 

- изврши четири основне 

рачунске операције у скупу 

N0 

- састави израз, израчуна 

вредност бројевног израза и 

примени својства 

рачунских 

операција; 

-реши једначине и 

неједначине и провери 

тачност решења; 

- реши проблемски задатак 

користећи бројевни израз, 

једначину или неједначину; 

 

 

 

 

 

 

БРОЈЕВИ 

Скуп природних 

бројева са нулом 

Месна вредност цифре 

Својства скупа 

природних бројева. 

Изрази са више операција 

(бројевни изрази и изрази 

са 

променљивом) 

Једначине и неједначине 

у скупу N0 

Сабирање и одузимање 

разломака са једнаким 

имениоцима 

Сабирање и одузимање 

децималних бројева 

-црта мреже и прави 

моделе 

квадра и коцке; 

- препозна сликовну 

представу изгледа тела 

посматраног са различитих 

страна; 

- израчуна површину 

квадрата и правоугаоника 

- израчуна површину и 

запремину квадра и коцке; 

 

 

 

 

ГЕОМЕТРИЈА 

Мерење површине 

(јединице за површину) 

Површина квадрата и 

правоугаоника 

Површина квадра и коцке 

Мерење запремине 

(јединице за запремину) 

Запремина квадра и 

коцке 

- прочита, упореди и 

претвори јединице за 

мерење површине и 

запремине; 

- израчуна површину реши 

проблемске задатке у 

контексту мерења 

 

МЕРЕЊЕ И 

МЕРЕ 

 

 

 

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

Мерење површине 

(јединице за 

површину) 

Површина квадрата и 

правоугаоника 

Површина квадра и 

коцке 

Мерење запремине 

(јединице за 
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запремину) 

Запремина квадра и 

коцке 

 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

(ДОДАТНА НАСТАВА) 

ЦИЉ 
 

Циљeви додатне нaстaвe српскoг jeзикa и књижeвнoсти 

су: 

-развијање говорне кулуре 

 -развијање логичког мишљења и радних навика 

 -оспособљавање за самостални истраживачки рад  

-оспособљавање за правилно тумачење текста  

-развијање осећања за самосталан стваралачки рад 

 

РАЗРЕД 
 

ПЕТИ 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

36 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
-повеже наслов дела из 

обавезне лектире и род, 

врсту и лик из дела; 

препозна род и врсту 

књижевноуметничког дела 

на основу одломка, ликова, 

карактеристичних 

ситуација 

- препозна постојање 

стилских фигура у 

књижевноуметничком 

тексту (епитет, поређење, 

ономатопеја) 

- препозна врсте стиха 

(римовани, неримовани; 

осмерац и десетерац) 

- уочи битне елементе 

књижевноуметничког 

текста: тему, мотив, 

фабулу, време и место 

радње, лик... 

 

 

КЊИЖЕВНОСТ 

ЛЕКТИРА 

1.Пeђa Tрajкoвић: Кaд 

књигe буду у мoди 

2. Душaн Вaсиљeв: 

Дoмoвинa/Aлeксa 

Шaнтић: Moja oтaџбинa 

3. Mилoвaн Глишић: Првa 

брaздa 

4. Ивo Aндрић: Moстoви 

5. Гoрaн Пeтрoвић: Meсeц 

нaд тeпсиjoм (први 

oдлoмaк причe "Бeли хлeб 

oд прeтeривaњa" и крaj 

причe кojи чинe oдeљци 

"Moжeш смaтрaти дa си 

зaдoбиo вeнaц слaвe" и 

"Mрaви су вукли вeликe 

трoшицe тишинe") 

6. Брaнислaв Нушић: 

Кириja 

7. Избoр из eнциклoпeдиja 

и чaсoписa зa дeцу 

8. Игoр Кoлaрoв: Aги и 

Eмa 

9. Избoр из сaврeмeнe 

пoeзиje зa дeцу 
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(Aлeксaндaр Вучo, 

Mирoслaв Aнтић, 

Дрaгoмир Ђoрђeвић, 

Влaдимир Aндрић, Дejaн 

Aлeксић...)  

10. Љубивoje Ршумoвић: 

Уjдурмe и зврчкe из 

aнтичкe Грчкe 

(избoр)/Густaв Швaб: 

Причe из стaринe 5. Џoн 

Р. Р. Toлкин: Хoбит 

(oдлoмци) 

11. Joвaн Стeриja 

Пoпoвић: Лaжa и 

пaрaлaжa (oдлoмaк o 

Meсeчeвoj крaљици) 

Књижeвни тeрмини и 

пojмoви  
Moтиви и пeсничкe сликe 

кao eлeмeнти кoмпoзициje 

лирскe пeсмe.  

Врстa стрoфe прeмa брojу 

стихoвa у лирскoj пeсми: 

кaтрeн; врстa стихa пo 

брojу слoгoвa (дeсeтeрaц и 

oсмeрaц).  

Стилскe фигурe: eпитeт, 

oнoмaтoпeja.  

Фaбулa: низaњe дoгaђaja, 

eпизoдe, пoглaвљa. 

Кaрaктeризaциja ликoвa - 

нaчин гoвoрa, пoнaшaњe, 

физички изглeд, живoтни 

стaвoви, eтичнoст 

пoступaкa. 

Чин, пojaвa, лицa у дрaми, 

дрaмскa рaдњa. 

 

 

- препозна врсте речи; 

препозна подврсте речи; 

уме да одреди облик 

променљиве речи  

-одреди реченичне и 

синтагматске чланове у 

сложенијим примерима 

-препозна подврсте речи; 

користи терминологику у 

вези са врстама и 

 

 

ГРАМАТИКА 
 

 

Прoмeнљивe рeчи: 

имeницe, зaмeницe, 

придeви, брojeви (с 

нaпoмeнoм дa су нeки 

брojeви нeпрoмeнљиви), 

глaгoли; нeпрoмeнљивe 

рeчи: прилoзи (с 

нaпoмeнoм дa нeки 

прилoзи мoгу имaти 

кoмпaрaциjу) и прeдлoзи.  
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подврстама речи и 

њиховим граматичким 

категоријама; 

- препозна главна значења 

падежа и главна значења 

глаголских облика (уме да 

их објасни и зна 

терминологију у вези са 

њима) 

- одреди реченичне и 

синтагматске чланове у 

типичним (школским) 

примерима 

- доследно примени 

правописну норму 

 

Oснoвнe функциje и 

знaчeњa пaдeжa (с 

прeдлoзимa и бeз 

прeдлoгa): нoминaтив 

(субjeкaт); гeнитив 

(припaдaњe и дeo нeчeгa); 

дaтив (нaмeнa и 

усмeрeнoст); aкузaтив 

(oбjeкaт); вoкaтив 

(дoзивaњe, oбрaћaњe); 

инструмeнтaл (срeдствo и 

друштвo); лoкaтив (мeстo). 

 

Глaгoли - глaгoлски вид 

(нeсвршeни и свршeни); 

глaгoлски рoд (прeлaзни, 

нeпрeлaзни и пoврaтни 

глaгoли); глaгoлски 

oблици (грaђeњe и 

oснoвнo знaчeњe): 

инфинитив (и 

инфинитивнa oснoвa), 

прeзeнт (прeзeнтскa 

oснoвa, нaглaшeни и 

нeнaглaшeни oблици 

прeзeнтa пoмoћних 

глaгoлa), пeрфeкaт, футур 

). 

 

Прeдикaтскa рeчeницa - 

прeдикaт (глaгoлски; 

имeнски); слaгaњe 

прeдикaтa сa субjeктoм у 

лицу, брojу и рoду; прaви 

и нeпрaви oбjeкaт; 

прилoшкe oдрeдбe (зa 

мeстo, зa врeмe, зa нaчин; 

зa узрoк и зa мeру и 

кoличину); aпoзициja. 

 

Вeликo слoвo у 

вишeчлaним гeoгрaфским 

нaзивимa; у нaзивимa 

институциja, прeдузeћa, 

устaнoвa, oргaнизaциja 

(типични примeри); 

вeликo и мaлo слoвo у 

писaњу присвojних 
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придeвa. 

 

Интeрпункциjски знaци: 

зaпeтa (у нaбрajaњу, уз 

вoкaтив и aпoзициjу); 

нaвoдници (нaслoви дeлa и 

нaзиви шкoлa); цртa 

(умeстo нaвoдникa у 

упрaвнoм гoвoру). 

 

 

 

-саставви експозиторни, 

наративни и дескриптивни 

текст, који је целовит и 

кохерентан 

- организује текст у 

логичне и правилно 

распоређене пасусе; одреди 

прикладан наслов тексту и 

поднаслове деловима 

текста 

 

 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Писaњe писмa (привaтнo, 

имejл)  

 

Teхникa изрaдe писмeнoг 

сaстaвa (тeжиштe тeмe, 

избoр и рaспoрeд грaђe, 

oснoвни eлeмeнти 

кoмпoзициje и груписaњe 

грaђe прeмa 

кoмпoзициoним eтaпaмa); 

пaсус кao ужe тeмaтскe 

цeлинe и њeгoвe 

кoмпoзициjскo-стилскe 

функциje.  

 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

 

ЦИЉ 
 

Циљ додатне наставе је да пружи додатно усмерење 

ученицима који показују заинтересованост ка додатном 

изучавању граматичких и правописних правила и жеље да 

учествују на такмичењима: школско, општинско, окружно и 

републичко. Циљ ових часова јесте обрада књижевних 

садржаја кроз тумачење порука дела, анализу стила писања 

и повезивање употребљених глаголских времена са 

садржајем дела и временом дешавања радње. Истовремено, 

ови часови подразумевају и посете Сајму књига и дружење с 

писцима.  

РАЗРЕД 
 

шести (VI) 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

36 часова 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 



812 

 

- повезујупретход

ностеченознање

изграматикесано

вимпојмовима; 

- парафразира 

прочитано и 

описује свој 

доживљај 

различитих 

врста 

књижевних дела 

и научно-

популарних 

текстова;  

- тумачи поруке и 

коментарише 

поступке ликова; 

- анализира 

структуру 

лирске песме 

(строфа, стих, 

рима); 

- одређује стилске 

фигуре и разуме 

њихову улогу у 

књижевноуметн

ичком тексту; 

- повезују 

историјске 

личности са 

ликовима из 

књижевности; 

- примењује 

стечено знање и 

повезују  га са 

основним  

појмовима из 

граматике; 

- повеже 

граматиче 

појмове 

обрађене у 

претходим 

разредима са 

новим 

наставним 

садржајем;  

- ради сложеније 

примере из 

 

Књижевност 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Граматика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Језичка култура и 

правопис 

 

 

Анализа књижевних дела наших 

научника (Никола Тесла, 

Милутин Миланковић и др.) 

Прозне врсте ауторске 

књижевсноти (избор) 

Прозне врсте народне 

књижевности (избор) 

Рад и дело Вука Стефановића 

Караџића 

Епске песме (класификација 

примера по циклусима, фабула и 

сиже; 

Грађење речи – сложени 

примери; граматичка и творбена 

основа 

Аугментативи, пејоративи, 

хипокористици, деминутиви у 

приповеткама ,,Јаблан“ Петра 

Кочића и ,,Аска и вук“, Ива 

Андрића 

Слоготворно Р и сонанти као 

носиоци слога 

Одступања од вршењагласовних 

промена и дублети 

Подврсте именичких и 

придевских заменица на 

одломку романа ,,Орлови рано 

лете“, Бранка Ћопића 

Акценат – квалитет и квантитет 

Врсте комуникативних и 

предикатских реченица 

Стилске фигуре у песмама из 

циклуса песама о Марку 

Краљевићу (шири избор) 

Језичке недоумице према 

речнику Ивана Клајна; 

Лексичко-семантичке вежбе. 
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области 

гласовних 

промена и 

грађења речи; 

- саставља 

обавештење, 

вест и кратак 

извештај. 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

(ДОДАТНА НАСТАВА) 
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ЦИЉ 
 

Додатна настава организује се за ученике који покажу 

веће интересовање за овај наставни предмет и својим 

постигнућима на редовној настави покажу да су 

заинтересовани за додатни рад. Ова настава покушаће да 

одговори на све напредне нивое који се на редовној 

настави не постигну и омогући ће ученицима да стекну 

додатна и шира сазнања из српског језика и 

књижевности. Основни задатак ове наставе је припрема 

ученика за такмичења, тако да је и план ове наставе 

усклађен са редовном наставом, а биће проширен 

областима у зависности од потреба такмичења или 

заинтересованости ученика. Такође, ови часови 

замишљени су као могућност да ученици сами осмисле 

неке занимљиве садржаје и представе их на начин 

другачији од редовне наставе, што би подразумевало 

самосталан истраживачки рад, примену различитих 

метода и интерактивнији приступ. Наставне теме које ће 

се обрађивати на овим часовима пратиће план припреме 

за такмичења. У зависности од знања, разумевања, а и 

нивоа такмичења настава ће се прилагођавати 

индивидуалним потребама ученика. Основни акценат ће 

бити на изради тестова за такмичење и њихову анализу 

РАЗРЕД 
 

СЕДМИ 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

18 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
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-уоћи и препозна синтагме 

- препозна сложени 

глаголски предикат 

-препозна врсте субјекта 

-одреди глаголске облике 

-одреди број 

комуникативних и 

предикатских реченица 

И препозна напоредне 

односе у њима 

Препозна све књижевне 

термине које будемо 

обрађивали 

 

 

ЈЕЗИК 

 

 

 

 

 

 

 

КЊИЖЕВНОСТ 

1. Врсте синтагми 2. 

Сложени глаголски 

предикат ; логички 

субјекат 3. Глаголи –

глаголска времена и 

начини; лични и нелични 

облици 4. Комуникативне и 

предикатске реченице; 

напоредне реченице; 

сложене зависне реченице 

5. Правопис и језичке 

култура 6. Књижевност – 

разликовање родова и 

врста, обнављање 

књижевних дела и писаца, 

форме казивања, стилске 

фигуре, рима, стих ,строфа, 

књижевно-научне врсте... 

 
НАЗИВ 
ПРЕДМЕТА 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

(ДОДАТНА НАСТАВА) 

ЦИЉ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Кроз обавезну, али и избор додатне литературе, развијати 

код ученика истраживачки и корелативни приступ  

садржајима из књижевности кроз организовање: 

-пројектне наставе, 

-припреме за такмичење из књижевности ; 

-Препоручити ученицима за читање дела  

савремених писаца и усмерити их да размишљају како 

савремени писци пишу на одређене теме, чиме ће се 

богатити читалачко искуство ученика; 

-Навикавање ученика да своје утиске и ставове  

о делу доказују чињеницама из самог текста; 

-Повезивање наставе књижевности са обрадом  

наставних јединица из граматике и правописа; 

-Увежбавање правилне усмене и писане комуникације 

српским књижевним језиком; 

-Разумевање функције језичких правила; 

-Понављање и проверавање раније обрађеног  

градива, па потом повезивање са новим садржајима; 

-Важбања заснована на коришћењу примера из  

непосредне говорне праксе; 

-Подстицање ученика да сами уочавају и  

исправљају правописне грешке у СМС порукама, у 

различитим видовима комуникације путем интернета, у 

називима улица, предузећа...; 
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-Увежбавање коришћења правописног речника  

(школског издања); 

-припреме за такмичење из језика и језичке  

културе кроз тестове 

РАЗРЕД 
 

ОСМИ 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

36. 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

 

 

 

 

-чита са разумевањем 

књижевноуметничке  

текстове и остале врсте 

текстова;  

-критички промишља о 

стварности на  

основу прочитаних дела; 

-одреди стилске фигуре 

и разуме њихову  

улогу у 

књижевноуметничком 

тексту; 

- анализира узрочно-

последичне односе у  

тексту и вреднује 

истакнуте идеје које  

текст нуди; 

-анализира поступке 

књижевних ликова,  

служећи се аргументима 

из дела; 

-истакне универзалне 

вредности  

књижевног дела и 

повеже их са  

сопственим искуством и 

околностима у  

којима живи; 

-уважава националне 

вредности и негује  

културноисторијску 

баштину; 

-препоручи књижевно 

дело уз  

образложење; 

-упореди књижевно и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЊИЖЕВНОСТ 

 

 

-Први српски устанак у епским 

песмама  

новијих времена и у прози 

(сличности и  

разлике); 

-Доживљај рата: лични, 

национални,  

историјски поглед и 

промишљање у  

делима Лазе Лазаревића и 

Милоша  

Црњанског; 

-Родољубива и социјална 

тематика у  

лирској поезији; 

-Упознавање са знаменитим 

личностима  

српске историје кроз биографска 

и  

аутобиографска дела; 

-Љубавни мотиви у народној и 

ауторској  

поезији; 

-О пролазности или вечности – 

трагање  

за смислом постојања у мисаоној  

поезији; 

-Елементи комике и хумора кроз 

које  

провејавају сатирични тонови и 

трагична  

слика живота (,,Јазавац пред 

судом“,  

,,Сумњиво лице“, ,,Ђачки 

растанак“); 

-Књижевнонаучне врсте; 
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филмско дело, 

позоришну представу и 

драмски текст; 

-напредује у стицању 

читалачких  

компетенција. 

-Карактеризација ликова; 

-Језичко-стилска изражајна 

средства; 

-Версификација; 

-објасни настанак и 

развој српског  

књижевног језика; 

-разуме значај српског 

књижевног језика за  

културу и историју 

српског народа; 

-разуме постојеће 

језичке прилике у  

Србији; 

-именује дијалекте у 

српском језику; 

-издвоји делове 

творенице и препозна  

основне моделе грађења 

речи; 

-доследно примени 

правописну норму; 

-користи садржаје из 

граматике обрађене у  

претходним разредима и 

повеже их са  

новим градивом; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈЕЗИК 

 

 

-Књижевни језик код Срба од 

Вука до  

данас; 

-Дијалекти у српском језику; 

-Основне језичке групе у Европи; 

место  

српског језика у породици 

словенских  

језика; 

-Основне особине говорног и 

писаног  

језика; 

-Грађење речи и начини грађења 

речи; 

-Врсте и подврсте речи; 

-Реченични чланови; 

-Значења глаголских облика;  

-Гласови и гласовне промене; 

-Писање имена из страних језика; 

-Спојено и одвојено писање речи; 

-уочи разлику између 

функционалних  

стилова; 

-пише и говори 

поштујући 

карактеристике  

различитих 

функционалних стилова; 

-препозна метафору и 

метонимију као  

лексичке механизме и 

разуме значење  

вишезначних речи 

карактеристичних за  

свакодневну 

комуникацију; 

-разуме значење 

застарелих речи и 

неологизама; 

-користи речник, 

 

 

 

 

 

 

 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

- Функционални стилови 

(сличности и  

разлике); 

-Негативне карактеристике 

бирократског  

језика; 

-Правилан изговор и разлике у 

изговору  

(слушање и анализа снимака); 

-Богаћење речника; 

-Реч и лексема; 

-Метафора и метонимија; 

-Архаизми и неологизми; 

-Приказ књиге, филма, 

представе...; 

-Презентовање чињеница и 

коментара о  

стању у српском језику. 
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енциклопедију, 

лексикон. 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

ЕНГЛЕСКИ  ЈЕЗИК 

ДОДАТНА НАСТАВА 

ЦИЉ 
 

Проширивање и продубљивање знања, умења и вештина; 

непосредније активирање ученика и оспособљавање за 

самообразовање; развијање маште ученика, подстицање 

на стваралачки рад и упућивање на самостално 

коришћење различитих извора сазнања у учењу и 

истраживању; афирмисање најквалитетнијих резултата у 

настави енглеског језика и језичке културе припремањем 

и излагањем радова (усмених, писмених, практичних) 

пред својом групом, разредом или целом школом. 

РАЗРЕД 
 

Осми разред 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

34 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
-правилно користи сва 

граматичка времена у 

свакодневној 

комуникацији 

ГРАМАТИКА ГЛАГОЛСКИ 

ОБЛИЦИ ПРИПРЕМА ЗА 

ТАКМИЧЕЊЕ РАЗВИЈАЊЕ 

ВЕШТИНЕ ЧИТАЊА 

БОГАЋЕЊЕ ВОКАБУЛАРА 

 

 

- овладавање и 

усавршавање нових 

граматичких јединица - 

тестови и вежбања за 

припрему за такмичење .    

The present tenses                  

The past and perfect tenses 

First conditional                 

Second conditional         

Reported speech           

Grammar exercises          

Reading skills                   

Extensive reading         

Developing vocabulary 

--развијање вештине 

писања 

 

РАЗВИЈАЊЕ ВЕШТИНЕ 

ПИСАЊА 

 

Developing writing.             

Giving a list of reasons 

Generalizations and contrast 

Expressing addition                      

A formal email                           

An informal email              

Relative clauses              

Sentence linkers (while, 

later, then, 

finally,however,as a result, 

when 

-развијање 

комуникативних 

 

РАЗВИЈАЊЕ ВЕШТИНЕ 

Developing speaking       

Everyday English                  
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вештина -говорне вежбе ГОВОРА 

 

Asking for clarification         

Talking about a problem     

Talking about arrangements 

Giving warnings and advice.         

Making requests                  

Buying a ticket                       

Polite questions                

Говорне вежбе и 

дискутовање на 

многобројне теме ( Sport, 

Describing people 

appearance and 

personality,Jobs, Body art , 

The media , Money, Travel 

Protest...) 

-усавршавање фразалних 

глагола и њихово 

коришћење у 

свакодневној 

комуникацији 

 

ФРАЗАЛНИ ГЛАГОЛИ 

 

Phrasal verbs 

-ученици заједно раде на 

изради пројекта 

 

УЧЕЊЕ ЕНГЛЕСКОГ 

ЈЕЗИКА НА КРЕАТИВАН 

НАЧИН ИЗРАДА 

ПРОЈЕКТА 

 

Your Project (израда 

пројекта )        Project task- 

Making a project 

-израда пројекта - 

међупредметне 

компетенције 

ЕНГЛЕСКИ КРОЗ ДРУГЕ 

ПРЕДМЕТЕ 

 

 

English Across the 

Curriculum 

-усавршава употребу 

глаголске именице у 

реченици 

ГЛАГОЛСКА ИМЕНИЦА 

 

 

Infinitive and gerund 

constructions Gerund (-ing 

form)                                          

The form of a verb ending 

in -ing used like a noun( for 

example as the subject or 

object of a sentence ) 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

МАТЕМАТИКА 

ЦИЉ 
 

Циљ додатне наставе је да омогући обдареним и талентованим 

ученицима да прошире и да продубе своја знања и вештину из неких 

наставних области и предмета у складу са својим интересовањима, 

способностима и склоностима, као и да подстиче ученике на 

самосталан рад, развој логичког, стваралачког и критичког мишљења 

и да доприносе њиховом оспособљавању за даље самообразовање. 

РАЗРЕД 
 

5. 
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ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

36 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
− израчуна вредност 

једноставнијег бројевног израза 

и реши једноставну линеарну 

једначину или неједначину (у 

скупу природних бројева) − 

реши једноставан проблем из 

свакодневног живота 

користећи бројевни израз, 

линеарну једначину или 

неједначину (у скупу 

природних бројева) − примени 

правила дељивости са 2, 3, 4, 5, 

9, 25 и декадним јединицама − 

разликује просте и сложене 

бројеве и растави број на 

просте чиниоце − одреди и 

примени НЗС и НЗД − изводи 

скуповне операције уније, 

пресека, разлике и правилно 

употребљава одговарајуће 

скуповне ознаке − правилно 

користи речи и, или, не, сваки у 

математичко -логичком смислу 

 

 

Природни бројеви и дељивост 

Свοϳства οперациϳа сабирања, 

мнοжења, οдузимања и дељења 

у скупу 

N0. 

Дељење са οстаткοм у скупу N0 

(ϳеднакοст a = bq + r, 0 ≤ r <b). 

Свοϳства дељивοсти; чиниοци и 

садржаοци прирοднοг брοϳа. 

Ρастављање прирοдних брοϳева 

на прοсте чиниοце. 

Заϳеднички делилац и наϳвећи 

заϳеднички делилац 

Заϳеднички садржалац и 

наϳмањи заϳеднички садржалац 

анализира односе датих 

геометријских објеката и 

запише их математичким 

писмом − опише основне 

појмове у вези са кругом 

(центар, полупречник, 

тангента, тетива) и одреди 

положај тачке и праве у односу 

на круг − нацрта праву 

паралелну датој правој 

користећи геометријски прибор 

− упореди, сабира и одузима 

дужи, конструктивно и 

рачунски − преслика дати 

геометријски објекат 

централном симетријом и 

транслацијом − правилно 

користи геометријски прибор 

− идентификује врсте и опише 

својства углова (суседни, 

упоредни, унакрсни, углови на 

трансверзали, углови са 

паралелним крацима) и 

примени њихове узајамне 

односе − нацрта праву 

нормалну на дату праву 

користећи геометријски прибор 

− измери дати угао и нацрта 

угао задате мере − упореди, 

сабере и одузме углове 

рачунски и конструктивно − 

 

 

Основни појмови геометрије 

 

 

 

 

Угао 

Τачке и праве; οднοси 

припадања и распοреда. 

Οднοс правих у равни; 

паралелнοст. 

Μерење дужине и ϳеднакοст 

дужи. 

Кружница и круг. Кружница и 

права. 

 

 

Угаο, централни угаο; 

ϳеднакοст углοва. 

Ηадοвезивање углοва (суседни 

углοви, кοнструктивнο 

упοређивање, 

сабирање и οдузимање углοва). 

Упοредни углοви; врсте углοва 
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реши једноставан задатак 

применом основних својстава 

паралелограма (једнакост 

наспрамних страница и 

наспрамних углова) 

− прочита, запише, упореди и 

представи на бројевној 

полуправој разломке у оба 

записа и преводи их из једног 

записа у други − одреди месну 

вредност цифре у запису 

децималног броја − заокругли 

број и процени грешку 

заокругљивања; − израчуна 

вредност једноставнијег 

бројевног израза и реши 

једноставну линеарну 

једначину и неједначину − 

реши једноставан проблем из 

свакодневног живота 

користећи бројевни израз, 

линеарну једначину или 

неједначину − одреди проценат 

дате величине − примени 

размеру у једноставним 

реалним ситуацијама − 

примени аритметичку средину 

датих бројева 

Разломци Пοϳам разлοмка οблика a/b (а, b 

Î N). 

Придруживање тачака брοϳевне 

пοлуправе разлοмцима. 

Прοширивање, скраћивање и 

упοређивање разлοмака. 

Децимални запис разлοмка и 

превοђење у запис οблика a/b 

(b ≠ 0). 

Упοређивање брοϳева у 

децималнοм запису. 

Заοкругљивање брοϳева. 

Други деο 

Οснοвне рачунске οперациϳе с 

разлοмцима (у οба записа) и 

њихοва 

свοϳства. Изрази. 

Једначине и неϳедначине у 

скупу разлοмака. 

− идентификује 

оснoсиметричну фигуру и 

одреди њену осу симетрије − 

симетрично преслика тачку, 

дуж и једноставнију фигуру 

користећи геометријски прибор 

− конструише симетралу дужи, 

симетралу угла и примењује 

њихова својства − конструише 

праву која је нормална на дату 

праву или паралелна датој 

прави 

Осна симетрија Οсна симетриϳа у равни и њене 

οсοбине. 

Οса симетриϳе фигуре. 

Симетрала дужи и 

кοнструкциϳа нοрмале. 

Симетрала угла 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

ДОДАТНА НАСТАВА-МАТЕМАТИКА 

ЦИЉ 
 

Циљ учења Μатематике ϳе да ученик, οвладаваϳући 
математичким кοнцептима, 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 дањем школовању и решавању проблема из 
свакодневног живота, као и да формира основ за даљи 
развој математичких појмова. 

РАЗРЕД 
 

шести 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

36 
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ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
-Утврдити операције 

сабирања и одузимања у 

скупу целих бројева -

Решавати сложене изразе 

са целим бројевима -

Решавати задатке са 

апсолутном вредношћу -

Увежбати једначине и 

неједначине са 

апсолутним вредношћу и 

приказивање решења у 

облику интервала и на 

бројевној правој -

Решавати задатке са 

такмичења и указивати на 

дедуктивно закључивање 

-Решавати задатке на 

више начина и развијати 

логичко размишљање код 

ученика 

Цели бројеви Умеју да израчунавају вредност 

сложених израза, поштују приоритет 

операција и приоритет заграда - 

Рачунају вредности израра са 

апсолутном вредношћу - Решавају 

једначине и неједначине са 

апсолутном вредношћу и на 

адекватан начин представљају 

решење - Користе знање о простим 

бројевима из петог разреда у 

логичким задацима са такмичења -

Раде задатке од ранијих година са 

такмичења, као инасградне и 

конкурсне задатке из математичког 

листа 

- Израчунавати вредност 

сложених бројевних 

израза у скупу 

рационалних бројева - 

Решавати сложене 

једначине у скупу Q - 

Решавати задатке са 

мешовитим записом - 

Утврдити појам процента 

- Решавати задатке у 

којима се тражи и 

проценат и главница, као 

и задатке са двојним 

процентним променама 

 

 

Рационални 

бројеви 

Умеју да рачунају вредност 

сложеног израза у скупу Q - 

Представљају решење неједначине 

са апсолутномвредношћу на 

бројевној правојој - Повезују раније 

стечено знање о разломцима и целим 

бројевима са новим - Израчунавају 

процентни износ, 

проценат(повећања, смањења)и 

процентни износ 

- Решавати сложене 

задатке са угловима 

троугла (коришћењем 

симетрале угла, своства 

једнакокраког и 

правоуглог троугла) - 

Поновити својства свих 

врста троуглова и 

показати њихову примену 

у задацима - Савладати 

сложене конструкције 

троугла - Примењивати 

основне неједнакости за 

старнице 

 

Троугао 

 

Израчунавају углове троугла 

користећи својства троугла и раније 

знање о угловима -Одређују дужине 

страница троугла на примењујући 

основне неједнакости за странице 

троугла -Конструишу све врсте 

троуглова и њихове значајне тачке -

Рачунају странице и углове 

правоуглог троугла са 

карактеристичним угловима(30°,45 °, 

60°) -Поступно доказују подударност 

троуглова 
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троугла - Конструисати 

значајне тачке троугла и 

користити њихова 

својства - Указати на 

особине правоуглог 

троугла и његову 

примену у задацима - 

Развијати осећај за 

проналежење елемената у 

поступку доказивања 

подударности 

- Укратко поновити 

особине о свих врста 

четвороуглова , а затим 

их применити у 

сложеним задацима - 

Одговарати на 

постављена 

питања,отклањати дилеме 

ученика - Рачунати 

углове четвороугла - 

Указати на корелацију 

градива између троугла и 

четвороугла и наводити 

ученике да примене 

раније стечена знања - 

Савладати сложене 

конструкције четвороугла 

 

 

Четвороугао 

- Знају својства четвороугла и 

примењују них у задацима - Умеју да 

конструишу четвороугао на основу 

података који нису непосредно дати 

- Знају да израчунају углове 

четвороугла 

Обновити правила за 

израчунавање површине 

конвексних 

четвороуглова - Вежбати 

конверзију мерних 

јединица - Вежбати 

површину сложених 

фигура , дељењем на 

познате - Израчунавати 

површину тражењем 

неопходних елемената на 

основу особина троуглова 

и четвороуглова, као и на 

основу карактеристичних 

углова у троуглу 

 

 

Површина 

четвороугла и 

троугла 

- Рачунају површину свих равних 

фигура -Умеју да конвертују мерне 

јединице у веће и мање оддатих -

Користећи својства троугла и 

четвороугла рачунају површине 

тражених фигура -Вежбају задатке са 

такмичења 

 
НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 

 

МАТЕМАТИКА  

ЦИЉ 

 

Циљ наставе и учења математике је да ученик, овладавајући 

математичким концептима, знањима и вештинама, развије основе 

апстрактног и критичког мишљења, позитивне ставове према 
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математици, способност комуникације математичким језиком и 

писмом и примени стечена знања и вештине у даљем школовању и 

решавању проблема из свакодневног живота, као и да формира основ 

за даљи развој математичких појмова. 

РАЗРЕД 

 

СЕДМИ 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 

 

36 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
Ученик ће бити у 

стању да: 

-на основу реалног проблема 

састави и израчуна вредност 

једноставнијег бројевног израза 

са реалним бројевима; 

 одреди приближну вредност 

реалног броја и процени 

апсолутну 

грешку; 

 нацрта график 

функције 𝑦 = 𝑘𝑥, 𝑘 𝑅{0}; 

-примени продужену 

пропорцију у 

реалним ситуацијама 

 

              РЕАЛНИ 

                БРОЈЕВИ 

 

 Квадрат рационалног броја 
- Решавање једначине 𝑥2 = 

𝑎 
- Постојање ирационалних 
бројева(нпр. решавање 
једначине 𝑥2 = 2) 
- Реални бројеви и бројевна 
права 
- Квадратни корен, 
једнакост 
√𝑎2 = |𝑎| 
- Децимални запис реалног 
броја; приближна вредност 
реалног броја; апсолутна 
грешка. Основна својства 
операција са реалним 
бројевима. 
- Функција директне 
пропорционалности 
𝑦 = 𝑘𝑥, 𝑘 ∈ 𝑅/{0} 

Ученик ће бити у 

стању да: 

- примени Питагорину теорему 

у 

рачунским и конструктивним 

задацима; 

           Питагорина 

              теорема 

 

Питагорина теорема 
(директна 
и обратна). Важније 
примене 
Питагорине теореме 
Конструкција тачака на 
бројевној правој које 
одговарају бројевима 
√2, √3, √5 итд. 
Растојање између две тачке 
у 
координатном систему. 

Ученик ће бити у 

стању да: 

-растави полином на чиниоце 

(користећи дистрибутивни 

закон и формуле за квадрат 

бинома и разлику квадрата); 

 примени трансформације 

полинома на решавање 

једначина 

 

 

             ЦЕЛИ 

       АЛГЕБАРСКИ 

          ИЗРАЗИ 

Први део 
Степен чији је изложилац 
природан број; степен 
декадне јединице чији је 
изложилац цео број 
операције са степенима; 
степен производа, 
количника 
и степена. 
Други део 
Алгебарски изрази. 
Полиноми 
и операције ( мономи, 
сређени облик, 
трансформације збира, 
разлике и производа 
полинома у сређен облик 
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полинома). Квадрат бинома 
и 
разлика квадрата. 
Растављање 
полинома на чиниоце 
коришћењем 
дистрибутивног 
закона, формуле за разлику 
квадрата и квадрат бинома. 
Примене 

Ученик ће бити у 

стању да: 

-израчуна површину многоугла 

користећи обрасце или 

разложиву 

једнакост;  конструише 

ортоцентар и 

тежиште троугла; 

 примени ставове подударности 

при доказивању једноставнијих 

тврђења и у конструктивним 

задацима. 

 

                 Многоугао 

 

Појам многоугла. Врсте 
многоуглова. 
Збир углова многоугла. Број 
дијагонала многоугла. 
Правилни многоуглови ( 
појам, својства, 
конструкције). 
Обим и површина 
многоугла. 
Тежишна дуж троугла. 
Ортоцентар и тежиште 
троугла. 
Сложеније примене ставова 
подударности. 

Ученик ће бити у 

стању да: 

-примени својства централног и 

периферијског угла у кругу; 

‒ израчуна обим и површину 

круга 

и његових делова; 

‒ преслика дати геометријски 

објекат ротацијом  

          

 

                    Круг 

 

Централни и периферијски 
угао у кругу. 
Обим круга, број π. Дужина 
кружног лука. 
Површина круга, кружног 
исечка и кружног прстена. 
Ротација 

Ученик ће бити у 

стању да: 

 одређује средњу вредност, 

медијану и мод 

 

              Обрада 

            података 

 

 

Средња вредност, медијана 
и 
мод 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

МАТЕМАТИКА 

ЦИЉ 
 

Ова настава омогућује сваком ученику да се потпуније 

развије према својим индивидуалним склоностима и 

интересима. Додатна настава мора ученике да 

заинтересује и додатно мотивише за учење. Забавна 

наука (па и математика) је многе подстакла да се 

заинтересују и трајно вежу из те науке. Због тога је 

важно да се додатна настава, поред даровитих ученика 

укључе и сви ученици који су заинтересовани за њу без 

обзира на њихове могућности. 

РАЗРЕД 
 

8. 

ГОДИШЊИ ФОНД  34 
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ЧАСОВА 
 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
Ученик примењује 

подударност и сличност 

троуглова, повезујући тако 

разна својства 

геометријских објеката 

 

СЛИЧНОСТ 

 

Троуглови са једнаким 

угловима 

 Слични троуглови 

Пропорционалност 

њихових страница.  

Примене сличности  

Талесова теорема 

Ученик зна шта је 

ортогонална пројекција и 

уме да је примени 

ТАЧКА ПРАВА И РАВАН 

 

 

- Однос тачке и праве, 

тачке и равни 

 - Елементи који одређују 

положа праве и равни 

 - Међусобни односи 

правих 

 - Односи праве и 

равни,нормала на раван  

- Међусобни односи две 

равни 

 - Ортогонална пројекција 

на раван(тачке дужи и 

праве) 

Ученик користи једначине, 

неједначине и системе 

једначина решавајући и 

сложеније текстуалне 

задатк 

 

ЛИНЕАРНЕ ЈЕДНАЧИНЕ 

И НЕЈЕДНАЧИНЕ СА 1 

НЕПОЗНАТОМ 

 

- Линеарне једначине  

- Решавање линеарних 

једначина са једном 

непознатом Примена 

Ученик зна да израчуна 

површину и запремину 

призме, укључујући 

случајеве када неопходни 

елементи нису непосредно 

дати 

 

ПРИЗМА 

 

- Призма: појам, врсте, 

елементи  

- Мрежа призме. 

Површина призме 

 - Правилна 

четворострана, правилна 

тространа и правилна 

шестострана призма - 

Запремина призме  

- Маса тела 

Ученик зна да израчуна 

површину и запремину 

пирамиде, укључујући 

случајеве када неопходни 

елементи нису непосредно 

дати 

 

ПИРАМИДА 

 

- Мрежа пирамиде. 

Површина пирамиде 

 - Правилна 

четворострана, правилна 

тространа и правилна 

шестострана пирамида 

 - Запремина пирамиде 

 - Маса тела 

Ученик зна да реши 

линеарне једначине и 

системе линеарних 

 

СИСТЕМИ ЛИНЕАРНИХ 

ЈЕДНАЧИНА СА ДВЕ 

- Појам линеарне 

једначине с две непознате. 

- Појам система од две 
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једначина са две непознате 

и примењује у текстуалним 

проблемским задацима и 

уопште примењује знање у 

пракси. 

НЕПОЗНАТЕ 

 

линеарне једначине с две 

непознате. - Решавање 

система методом замене и 

методом супротних 

коефицијената - Графички 

приказ решавања 

Ученик зна да реши 

линеарне једначине и 

системе линеарних 

једначина са две непознате 

и примењује у текстуалним 

проблемским задацима и 

уопште примењује знање у 

пракси. 

 

ВАЉАК КУПА И ЛОПТА 

 

- Ваљак, купа и лопта и 

његови елементи. - Мрежа 

ваљка, купе и лопте. - 

Површина ваљка, купе и 

лопте. - Запремина 

ваљка,купе и лопте 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 

 

БИОЛОГИЈА 

ЦИЉ 

 

Циљ додатне наставе из биологије јесте да се стечено 

знање на редовном часу унапреди и кроз практичан рад, 

цртеже, табеле, презентације, снимке приступи 

истраживачки ради темељнијег учења. 

РАЗРЕД 

 

ПЕТИ 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 

 

36 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

-познаје животне процесе 

који важе за сва жива бића 

- шематски и табеларно 

систематизује разлике 

између одређених 

животних врста када су 

животни процеси у 

питању 

 

ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСНОСТ 

ЖИВОТА 

 

-Исхрана, дисање, 

раст,развој, размножавање, 

излучивање, старење, смрт 

-разлике животних процеса 

код бескичмењака и 

кичмењака, водених и 

копнених организама 

-цртежом направити 

разлике живљења у 

различитим срединама 

 

ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ КАО 

ОСНОВА ЖИВОТА 

 

Живот у води 

Живот на копну 

Живот под земљом 

-сликама, снимцима, 

малим пројектима 

анализирати настанак 

живота 

Разумевање еволутивних 

промене које доводе до 

нестанка неких и настанак 

нових врста 

НАСЛЕЂИВАЊЕ И 

ЕВОЛУЦИЈА 

 

 

-наследни материјал, гени, 

једро 

- настанак првог живог 

организма и еволутивне 

примене живих бића 
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За додатни рад опредељују се даровити ученици са посебним интересовањима за 

области из предмета биологија, односно за продубљивање и проширивање знања и 

развијање стваралачког мишљења.  

Важно је да се додатни рад изводи током целе године, све док траје реализација 

утврђеног програма.. Додатни рад је заснован на интересовањима ученика за 

проширивање и продубљивање умења и вештина. Непосредније активира ученике и 

оспособљава их за самообразовање, развија њихову машту, подстиче их на стваралачки 

рад и упућује на самосталност у трагању различитих извора сазнања. Под 

руководством наставника, ученици у додатном раду самостално бирају одговарајуће 

медијуме, средства за рад и непосредније излажу свој критичан став према 

вредностима. Ангажоване ученике стога треба стимулисати (похвале, награде, 

стипендије за даље школовање). 

У реализацији програма наставник води разговор, проналази и примењује најпогодније 

облике и методе рада, пре свега оне које мотивишу ученике. Ученици се самостално 

опредељују за рад и неопходно је проценити мотиве који су утицали на њихову одлуку.  

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 

 

БИОЛОГИЈА 

ЦИЉ 

 

Циљ додатне наставе из биологије јесте да се стечено 

знање на редовном часу унапреди и кроз практичан рад, 

цртеже, табеле, презентације, снимке приступи 

истраживачки ради темељнијег учења. 

РАЗРЕД 

 

Шести 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 

 

36 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

-Познавање делова 

ћелије,функције 

-руковање микроскопом 

-схватање значаја органела 

за процесе на нивоу ћелије 

 

ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ КАО 

ОСНОВА ЖИВОТА 

-грађа ћелије 

-посматрање препарата 

под микроскопом 

-улога ћелијских органела 

-процеси на нивоу ћелије-

ћелијско дисање 

-познавање појмова 

животне средине 

-кроз животне примере и 

бића схвтити еколошку 

нишу и животну форму 

-поседовање знања о 

 

ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 

 

-врста, популација, 

екосистем, биом 

-Адаптације 

-абиотички, биотички, 

антропогени фактори 

-еколошка ниша, животна 

-конкретним примерима и 

цртежима схватање 

станишта, животне 

заједнице и екосистема 

ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 

 

 

-врста, популација, 

екосистем 

Станиште, животна 

заједница 

-познавање здраве 

исхране,здравих навика 

-разумевање последица 

лоше хигијене и порока 

ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 

 

 

-здрава исхрана, прва 

помоћ, хигијена 

-алкохолизам 
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утицајима фактора на жива 

бића 

форма 

-сликама, снимцима, малим 

пројектима анализирати 

настанак живота 

Разумевање еволутивних 

промене које доводе до 

нестанка неких и настанак 

нових врста 

НАСЛЕЂИВАЊЕ И 

ЕВОЛУЦИЈА 

 

 

-наследни материјал, гени, 

једро 

- настанак првог живог 

организма и еволутивне 

примене живих бића 

 

-разумевање настанка 

живота на Земљи. 

-шематски приказ 

еволуцију живих бића - 

,,ДРВО ЖИВОТА“. 

 

ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСНОСТ 

ЖИВОТА 

-порекло живота на 

Земљи, настанак живота 

од прокариота до 

вишећелијских оганизама 

 

 

За додатни рад опредељују се даровити ученици са посебним интересовањима за 

области из предмета биологија, односно за продубљивање и проширивање знања и 

развијање стваралачког мишљења.  

Важно је да се додатни рад изводи током целе године, све док траје реализација 

утврђеног програма.. Додатни рад је заснован на интересовањима ученика за 

проширивање и продубљивање умења и вештина. Непосредније активира ученике и 

оспособљава их за самообразовање, развија њихову машту, подстиче их на 

стваралачки рад и упућује на самосталност у трагању различитих извора сазнања. Под 

руководством наставника, ученици у додатном раду самостално бирају одговарајуће 

медијуме, средства за рад и непосредније излажу свој критичан став према 

вредностима. Ангажоване ученике стога треба стимулисати (похвале, награде, 

стипендије за даље школовање). 

У реализацији програма наставник води разговор, проналази и примењује 

најпогодније облике и методе рада, пре свега оне које мотивишу ученике. Ученици се 

самостално опредељују за рад и неопходно је проценити мотиве који су утицали на 

њихову одлуку. 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

БИОЛОГИЈА 

ЦИЉ 
 

Циљ додатне наставе из биологије јесте да се стечено 

знање на редовном часу унапреди и кроз практичан 

рад, цртеже, табеле, презентације, снимке.Приступи 

истраживачки ради темељнијег учења. 

РАЗРЕД 
 

СЕДМИ 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

36 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
-схватање прицеса деобе 

ћелије на молекуларном 

нивоу 

-разумевање улоге гена, 

НАСЛЕЂИВАЊЕ И 

ЕВОЛУЦИЈА 

-једро 

-наследни материјал, 

хромозоми, гени 

-наслеђивање особина, 
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хромозома  пола 

 

-препознавање симетрије 

тела код разкичитих 

живих бића(радијална, 

билатерална) 

-гљиве, грађа и улога- 

истарживање улоге 

гљива у природи кроз 

примере. 

 

 

ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ КАО 

ОСНОВА ЖИВОТА 

 

-симетрија, сегментација 

- гљиве 

 

-сликама, снимцима, 

малим пројектима 

анализирати настанак 

живота 

-истраживање научника 

и њихових доприноса 

филогенији и 

систематици 

 

ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОГ 

СВЕТА 

-Филогенија 

-систематика  

-Карл Лине 

-фосили, прелазни 

облици  

-Узајамни дноси живих 

бића, близе упознавање 

деловања живих бића 

једне на друге 

- стицање знања о 

хијерархијском односу у 

ланцу исхране, 

произвођаци, потрошачи, 

разлагачи 

-предатор-плен 

 

ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ -абиотички, биотички, 

антропогени фактори 

-ланац, мрежа исхране 

-биодиверзитет 

 

 

За додатни рад опредељују се даровити ученици са посебним интересовањима за 

области из предмета биологија, односно за продубљивање и проширивање знања и 

развијање стваралачког мишљења.  

Важно је да се додатни рад изводи током целе године, све док траје реализација 

утврђеног програма.. Додатни рад је заснован на интересовањима ученика за 

проширивање и продубљивање умења и вештина. Непосредније активира ученике и 

оспособљава их за самообразовање, развија њихову машту, подстиче их на стваралачки 

рад и упућује на самосталност у трагању различитих извора сазнања. Под 

руководством наставника, ученици у додатном раду самостално бирају одговарајуће 

медијуме, средства за рад и непосредније излажу свој критичан став према 

вредностима. Ангажоване ученике стога треба стимулисати (похвале, награде, 

стипендије за даље школовање). 

У реализацији програма наставник води разговор, проналази и примењује најпогодније 

облике и методе рада, пре свега оне које мотивишу ученике. Ученици се самостално 

опредељују за рад и неопходно је проценити мотиве који су утицали на њихову одлуку.  
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НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

БИОЛОГИЈА 

ЦИЉ 
 

Циљеви додатног рада наставе биологије: додатни рад се 

организује за напредније ученике који желе да прошире 

своја знања из биологије. 

РАЗРЕД 
 

ОСМИ 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

34 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
-разумевање могућности 

специјализације 

матичних ћелије 

-познавање хормона и 

њихових функција у 

нашем телу 

- повезивање рада чулно-

нервно-мишићног 

система кроз процесе 

  

ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ КАО 

ОСНОВА ЖИВОТА 

-матичне ћелије 

-Ендокрини систем 

-чулно-нервни-мишићни 

систем  

-размевање сазревања 

људског организма, 

хормонске и развохне 

промене у пубертету 

. 

 

 

ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 

-АДОЛЕСЦЕНЦИЈА 

-полно преносиве болести  

-сликама, снимцима, 

малим пројектима 

анализирати настанак 

живота 

-истраживање  

нарушавања озонског 

омотача, загађењем и 

знати гасове који су 

кључни за загађење. 

ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОГ 

СВЕТА 

-Земља, УВ зраци 

-нарушавање озонског 

омотача 

  

-Узајамни дноси живих 

бића, близе упознавање 

деловања живих бића 

једне на друге 

- стицање знања о 

хијерархијском односу у 

ланцу исхране, 

произвођаци, потрошачи, 

разлагачи 

-предатор-плен 

 

ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ -абиотички, биотички, 

антропогени фактори 

-ланац, мрежа исхране 

-биодиверзитет 
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За додатни рад опредељују се даровити ученици са посебним интересовањима за 

области из предмета биологија, односно за продубљивање и проширивање знања и 

развијање стваралачког мишљења.  

Важно је да се додатни рад изводи током целе године, све док траје реализација 

утврђеног програма.. Додатни рад је заснован на интересовањима ученика за 

проширивање и продубљивање умења и вештина. Непосредније активира ученике и 

оспособљава их за самообразовање, развија њихову машту, подстиче их на стваралачки 

рад и упућује на самосталност у трагању различитих извора сазнања. Под 

руководством наставника, ученици у додатном раду самостално бирају одговарајуће 

медијуме, средства за рад и непосредније излажу свој критичан став према 

вредностима. Ангажоване ученике стога треба стимулисати (похвале, награде, 

стипендије за даље школовање). 

У реализацији програма наставник води разговор, проналази и примењује најпогодније 

облике и методе рада, пре свега оне које мотивишу ученике. Ученици се самостално 

опредељују за рад и неопходно је проценити мотиве који су утицали на њихову одлуку.  

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

ГЕОГРАФИЈА 

ЦИЉ 
 

Додатни рад се организује за ученике који показују веће 

интересовање и жељу за новим сазнањима која 

превазилазе оквире предвиђене планом и програмом, са 

циљем повезивања и примене наученог. 

РАЗРЕД 
 

Пети 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
-разговарају 

 -уочавају 

 -закључују 

 -анализирају 

 

Човек и географија 

 

-повезивање знања и 

примена наученог 

 -самостално истраживање 

и правилно коришћење 

стручне литературе и 

штампе 

-разговарају  

-уочавају 

 -закључују 

 -анализирају 

 -пишу реферате 

 -праве паное 

 

Васиона 

 

-повезивање знања и 

примена наученог 

 -самостално истраживање 

и правилно коришћење 

стручне литературе и 

штампе 

-разговарају  

-уочавају 

 -закључују 

 -анализирају 

 -пишу реферате 

 -праве паное 

 

Планета Земља 

 

-повезивање знања и 

примена наученог 

 -самостално истраживање 

и правилно коришћење 

стручне литературе и 

штампе 
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Активности наставника: 

-мотивише за рад 

 -усмерава 

 -подстиче на размишљање, логичко закључивање, радозналост и самосталан рад. 

Основни облици извођења програма: 

-самосталан рад 

 -истраживачки рад 

 -тимски рад 

 -рад у мањим групама. 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

ГЕОГРАФИЈА 

ЦИЉ 
 

Циљеви додатног рада: додатни рад је планиран за 

заинтересоване и талентоване ученике, за стицање знања 

већег обима, израду и представљање презентација 

географских појава и процеса, размену мишљења и 

извођење закључака о географским одликама различитог 

типа. 

РАЗРЕД 
 

Шести 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

По потреби одељења и ученика 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
- посматрају, разговарају, 

постављају питања 

 

ДРУШТВО И 

ГЕОГРАФИЈА 

 

Оспособљавање за учење 

повезивањем, упоређивањем 

и демонстрацијом 

- посматрају, - 

разговарају, - описују, - 

упоређују 

ГЕОГРАФСКА КАРТА 

 

 

Оспособљавање за учење 

повезивањем, упоређивањем 

и демонстрацијом 

- посматрају, -

разговарају, -описују, -

упоређују - уочавају - 

закључују - препознају 

 

СТАНОВНИШТВО 

 

Оспособљавање за учење 

повезивањем, упоређивањем 

и демонстрацијом 

- посматрају, -

разговарају, -описују, -

упоређују - уочавају - 

закључују - препознају 

 

НАСЕЉА 

 

Оспособљавање за учење 

повезивањем, упоређивањем 

и демонстрацијом 

- посматрају, -

разговарају, -описују, -

упоређују - уочавају - 

закључују - препознају 

 

ПРИВРЕДА 

 

Оспособљавање за учење 

повезивањем, упоређивањем 

и демонстрацијом 

- посматрају, -

разговарају, -описују, -

упоређују - уочавају - 

 

ДРЖАВА И 

ИНТЕГРАЦИОНИ 

Оспособљавање за учење 

повезивањем, упоређивањем 

и демонстрацијом 
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закључују - препознају ПРОЦЕСИ 

 

- посматрају, - 

разговарају, - описују, - 

упоређују - уочавају и 

израђују презентације 

 

ГЕОГРАФИЈА ЕВРОПЕ 

 

Оспособљавање за учење 

повезивањем, упоређивањем 

и демонстрацијом 

 

Активности наставника у образовно-васпитном раду: 

-упућује  

- подстиче на размишљање, логичко закључивање и упоређиваље  

- подстиче на радозналост и самостални рад 

 - одговара на питања 

 - усмерава и прати активности ученика 

Основни облици извођења програма: 

- фронтални 

 - индивидуални 

 - групни 

Напомена: Часови додатне наставе се могу по потреби кориговати. Број часова зависи 

од одељења и потреба ученика 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

ГЕОГРАФИЈА 

ЦИЉ 
 

Циљеви додатног рада: Додатни рад се организује за 

ученике који показују веће интересовање и жељу за 

новим сазнањима која превазилазе оквире предвиђене 

планом и програмом, са циљем повезивања и примене 

наученог. 

РАЗРЕД 
 

Осми 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

По потреби одељења и ученика 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
-разговарају  

-уочавају 

 -закључују  

-анализирају  

-пишу реферате  

-праве паное 

 

ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, 

ГРАНИЦЕ И ВЕЛИЧИНА 

ТЕРИТОРИЈЕ СРБИЈЕ 

 

повезивање знања и 

примена наученог -

самостално истраживање 

и правилно коришћење 

стручне литературе и 

штампе 

-разговарају  

-уочавају 

 -закључују  

-анализирају  

-пишу реферате  

-праве паное 

 

ФИЗИЧКОГЕОГРАФСКЕ 

ОДЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

повезивање знања и 

примена наученог -

самостално истраживање 

и правилно коришћење 

стручне литературе и 

штампе 

-разговарају  

-уочавају 

 

ДРУШТВЕНОГЕОГРАФСКЕ 

повезивање знања и 

примена наученог -
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 -закључују  

-анализирају  

-пишу реферате  

-праве паное 

ОДЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

самостално истраживање 

и правилно коришћење 

стручне литературе и 

штампе 

-разговарају  

-уочавају 

 -закључују  

-анализирају  

-пишу реферате  

-праве паное 

 

ПРИРОДНА И КУЛТУРНА 

БАШТИНА СРБИЈЕ 

 

повезивање знања и 

примена наученог -

самостално истраживање 

и правилно коришћење 

стручне литературе и 

штампе 

-разговарају  

-уочавају 

 -закључују  

-анализирају  

-пишу реферате  

-праве паное 

 

ГЕОГРАФИЈА ЗАВИЧАЈА 

 

повезивање знања и 

примена наученог -

самостално истраживање 

и правилно коришћење 

стручне литературе и 

штампе 

-разговарају  

-уочавају 

 -закључују  

-анализирају  

-пишу реферате  

-праве паное 

 

СРБИ У РЕГИОНУ И 

ДИЈАСПОРИ 

 

повезивање знања и 

примена наученог -

самостално истраживање 

и правилно коришћење 

стручне литературе и 

штампе 

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА: 

-мотивише за рад 

 -усмерава  

-подстиче на размишљање, логичко закључивање, радозналост и самосталан рад 

ОСНОВНИ ОБЛИЦИ ИЗВОЂЕЊА ПРОГРАМА: 

-самосталан рад  

-истраживачки рад  

-тимски рад 

 -рад у мањим групама 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

ИСТОРИЈА 

ЦИЉ 
 

Циљ додатне наставе је да омогући даровитим и 

талентованим ученицима да прошире и да продубе своја 

знања и вештине из неких наставних области и предмета 

у складу са својим интересовањима, способностима и 

склоностима, као и да подстиче ученике на самосталан 

рад, развој логичког, стваралачког и критичког мишљења 

и да доприносе њиховом оспособљавању за даље 

самообразовање, односно целоживотно учење. 

РАЗРЕД 
 

5/1,2,3   

6/1,2,3,4 

7/1,2,3,4 

8/1,2,3 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 

 

36 
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ИСХОДИ 
програма за додатну 

наставу 

5. разред 

ОБЛАСТ/ТЕМА 
програма за додатну 

наставу 

5. разред 

САДРЖАЈИ 
програма за додатну 

наставу 

5. разред 
− разликује начине 

рачунања 

времена у прошлости и 

садашњости 

Основи проучавања 

прошлости 

 

(1 час) 

Рачунање по 

хришћанском, 

муслиманском, 

византијском, 

грчком, римском 

календару... 

- именује начин живота у 

праисторији и на 

историјској карти именује 

најважније праисторијске 

локалитете у Србији и 

Европи 

Праисторија 

 

 

(1 час) 

 

 

 

Праисторијско доба у 

Европи и свету 

Винча, Старчево и 

Лепенски Вир,  

- именује најзначајније 

историјске личности 

историје Старог века 

− идентификује основна 

обележја и значај религије 

у цивилизацијама Старог 

истока; 

− разликује врсте писама 

цивилизација Старог 

истока; 

− илуструје примерима 

важност утицаја 

привредних, научних и 

културних достигнућа 

народа Старог истока на 

савремени свет; 

Стари исток 

 

(2 часа) 

 

Историјске  личности, 

уметност старог истока 

− лоцира на историјској 

карти 

најважније цивилизације и 

државе античке Грчке; 

− приказује друштвену 

структуру и државно 

уређење грчких полиса на 

примеру Спарте и Атине; 

− пореди начин живота 

припадника различитих 

друштвених слојева у 

античкој Грчкој, 

− идентификује узроке и 

последице Грчко-

персијских ратова и 

Античка Грчка 

 

 

(2 часа) 

 

 

- Атина и Спарта 

- Уметност старе 

Грчке 
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Пелопонеског рата; 

− илуструје примерима 

важност утицаја 

привредних, научних и 

културних 

достигнућа античке Грчке и 

хеленистичког доба на 

савремени свет; 

− разликује узроке од 

последица најзначајнијих 

догађаја у историји 

античког Рима; 

− истражи основна 

обележја и значај религије 

античког Рима; 

− илуструје примерима 

важност утицаја 

привредних, научних и 

културних достигнућа 

античког Рима на 

савремени 

свет; 

 

 

 

Антички Рим 

 

 

(2 часа) 

- Уметност старог Рима, 

 - познате личности,  

ИСХОДИ 
програма за додатну 

наставу 

6. разред 

ОБЛАСТ/ТЕМА 
програма за додатну 

наставу 

6. разред 

 

САДРЖАЈИ 
програма за додатну 

наставу 

6. разред 

– наведе најзначајније 

последице настанка и 

развоја држава у Европи и 

Средоземљу у раном 

средњем веку; 

– сагледа значај и улогу 

истакнутих личности у 

датом историјском 

контексту; 

– приказује на историјској 

карти динамику различитих 

историјских појава и 

промена; 

– на историјској карти 

лоцира правце миграција и 

простор насељен Србима и 

њиховим суседима у раном 

средњем веку ; 

– идентификује разлике 

Европа, средоземље и 

српске земље у 

раном средњем 

веку 

 

 

(3 часа) 

 

Велика сеоба 

народа и стварање 

нових држава у 

Европи 

Религија у раном 

средњем веку 

Српске земље и 

Балканско 

Полуострво 

Истакнуте 

личности 
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између типова државног 

уређења у периоду средњег 

века; 

– изводи закључак о 

значају 

српске средњовековне 

државности и издваја 

најистакнутије владарске 

породице; 

– наведе најзначајније 

последице настанка и 

развоја држава у Европи и 

Средоземљу у позном 

средњем веку 

– сагледа значај и улогу 

истакнутих личности у 

датом историјском 

контексту; 

– приказује на историјској 

карти динамику различитих 

историјских појава и 

промена; 

– на историјској карти 

лоцира правце миграција и 

простор насељен Србима и 

њиховим суседима у 

позном 

средњем веку; 

– изводи закључак о 

значају 

српске средњовековне 

државности и издваја 

најистакнутије владарске 

породице; 

– разликује основна 

обележја и идентификује 

најзначајније последице 

настанка и ширења 

различитих верских учења 

у 

средњем и раном новом 

веку 

Европа, средоземље и 

српске земље у 

позном средњем 

веку 

 

(4 часа) 

Државно уређење 

Сусрети и 

прожимања 

цивилизација и 

народа 

Српске земље и 

Суседи 

Свакодневни 

живот у Европи и 

српским земљама 

Опште одлике 

Средњовековне културе 

културе 

– образлаже најважније 

последице научно- 

техничких открића у 

периоду средњег и раног 

новог века; 

– идентификује основне 

одлике и промене у начину 

Европа, свет и српске 

земље у раном новом веку 

 

 

(3 часа) 

Велика 

географска 

открића и 

колонизација 

Опште одлике 

културе раног 

новог века 
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производње у средњем и 

раном 

– илуструје примерима 

значај прожимања 

различитих цивилизација 

− лоцира на историјској 

карти 

најважније појмове средњег 

века и 

прединдустријског доба; 

 

 

 

 

 

 

 

Реформација и 

Противреформација 

апсолутистичке монархије 

ИСХОДИ 
програма за додатну 

наставу 

7. разред 

ОБЛАСТ/ТЕМА 
програма за додатну 

наставу 

7. разред 

 

САДРЖАЈИ 
програма за додатну 

наставу 

7. разред 

- Пореди положај и начин 

живота припадника 

различитих друштвених 

слојева и група у 

индустријско доба 

- Изводи закључак о 

повезаности националне 

историје са регионалном и 

европском, на основу датих 

примера 

- Уочава пристрасност, 

пропаганду и стереотипе у 

садржајима историјских 

извора 

- Анализира и процењује 

ближе хронолошко 

порекло извора на основу 

садржаја 

- Упоређује, анализира и 

уочава разлике између свог 

и ставова других 

Европа, свет и 

српски народ на 

почетку 

индустријског доба 

(од средине XVIII до 

средине XIX века) 

 

(3 часа) 

 

Индустријска револуција 

Политичке револуције 

Наполеоново доба 

Српска револуција 1804–

1835 

Истакнуте личности 

Препознаје основне 

карактеристике различитих 

идеологија 

-Анализира процес 

настанка модерних нација и 

наводи њихове основне 

Европа, свет и 

српски народ у 

другој половини 

XIX века 

 

(4 часа) 

Рађање модерних држава, 

борба за колоније у Африци 

и Азији  

Промене у привреди, 

друштву и култури  

Кнежевина и Краљевина 
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карактеристике 

-Користи основне 

историјске појмове 

- На карти показује места 

где су се десили 

одређени догађаји 

- Сагледа значај и улогу 

истакнутих личности у 

датом историјском 

контексту 

- Самостално или у групи 

реализује једноставне 

задатке 

- Доводи у везу узроке и 

последице историјских 

догађаја, појава и процеса 

на конкретним 

примерима 

- Приказује на историјској 

карти динамику 

различитих историјских 

појава и промена у новом 

веку 

- Препознаје основне 

карактеристике различитих 

идеологија 

- Пореди положај и начин 

живота припадника 

различитих друштвених 

слојева и група у 

индустријско доба 

- Доводи у везу узроке и 

последице историјских 

догађаја, појава и процеса 

на конкретним 

примерима 

 Србија и њено окружење 

Истакнуте личности 

 

- Уочава утицај 

историјских догађаја, 

појава и процеса на 

прилике у савременом 

друштву: односи између 

великих сила, 

позиција Србије 

- Пореди различите 

историјске изворе и 

класификује их на основу 

њихове сазнајне 

вредности 

- Препознаје смисао и 

Европа, свет и 

српски народ на 

почетку XX века 

 

 

(3 часа) 

Међународни односи и 

кризе 

Култура, наука и 

свакодневни 

Живот 

Краљевина Србија и њено 

Окружење 

положај 

Срба под аустроугарском и 

османском влашћу, 

Велики рат (узроци и 

повод, 

савезништва и фронтови, 
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сврху неговања 

сећања на важне личности 

и догађаје из 

историје државе и друштва: 

споменичко 

наслеђе Балканских ратова, 

11. новембар 

- Приказује на историјској 

карти динамику 

различитих историјских 

појава и промена у 

новом веку: Балкански 

ратови и Први светски рат, 

Србија, Краљевина СХС 

- Уочава утицај 

историјских догађаја, 

појава 

и процеса на прилике у 

савременом друштву 

- Повеже визуелне и 

текстуалне информације са 

одговарајућим историјским 

контекстом: прелазак Срба 

преко Албаније 

 

Србија и Црна Гора у рату; 

Истакнуте личности 

ИСХОДИ 
програма за додатну 

наставу 

8. разред 

ОБЛАСТ/ТЕМА 
програма за додатну 

наставу 

8. разред 

САДРЖАЈИ 
програма за додатну 

наставу 

8. разред 

- именује најважније појаве 

и 

личности и препознаје да 

постоји повезаност између 

националне, регионалне и 

светске историје; 

- препознаје идеолошку 

пропаганду у историјским 

изворима и формулише 

свој 

критички став о 

идеологијама 

фашизма, нацизма, 

комунизма; 

- наведе и дефинише узроке 

и 

последице датих 

историјских 

догађаја везаних за 

настанак 

Европа, свет и 

српски народ у 

југословенској 

држави у периоду 

између два рата 

 

 

(2 часа) 

 

Друштво народа; 

- Вудро Вилсон; 

- Хитлер; 

- Мусолини; 

- Стаљин; 

- Нова карта Европе; 

- Велика економска 

криза; 

- Минхенски споразум; 

- Тоталитарне идеологије; 

- Видовдански устав; 

- Краљ Александар I 

Карађорђевић  

- Шестојануарска 

диктатура; 

- Атентат у Марсеју; 

- Милан Стојадиновић; 

- Кнез Павле 

Карађорђевић; 

- OUN 
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Краљевине СХС, односно 

Краљевине Југославије; 

- на примеру Друштва 

народа 

налази кључне сличности и 

разлике са OУН,и даје своје 

критичко мишљење на 

основу 

истраживања историјских 

извора о утицају 

прошлости 

на садашњост. 

- самостално дефинише 

узроке 

и последице најважнијих 

историјских догађаја из 

Другог светског рата, и 

временским редоследом, 

самостално их уцртава на 

ленти времена; 

- у излагању историјског 

садржаја користи основне 

научне појмове 

(Холокауст,Геноцид, 

Концентрациони логор); 

- идентификује разлике 

између 

текстуалног историјског 

извора и других текстова 

који 

говоре о истим историјским 

појавама; 

- именује најважније 

појаве, 

догађаје и личности из 

националне историје 

- повеже личност и 

историјски 

процес и догађај са 

одговарајућим временским 

периодом на примјеру 

подјеле 

Југославије и НДХ; 

- у моралном смислу зна да 

вреднује одређене 

историјске 

појаве и догађаје из 

националне историје као 

што 

Други светски рат 

 

 

(2 часа) 

 

- Фронтови; 

- Велике битке на 

Источном 

фронту:Москва, 

Стаљинград, 

Лењинград, Курск; 

- Западни фронт: 

Нормандија; 

- Винстон 

Черчил,Теодор 

Рузвелт,Јосиф 

Висарионович Стаљин; 

- Конференције 

(Техеран,Јалта); 

- Атомска бомба; 

- Холокауст; 

- Геноцид 

- Концентрациони 

логори; 

- Мартовске 

демонстрације; 

- Априлски рат; 

- Подела Југославије; 

- Настанак НДХ; 

- Геноцид над Србима, 

Јеврејима и Ромима; 

- Јасеновац; 

- Градина; 

- Остала стратишта 

Срба у Другом 

светском рату; 



843 

 

је геноцид над Србима, 

Јеврејима и Ромима 

(Јасеновац,Градина....) - 

Култура сећања. 

- уочава историјске 

промене 

настале по завршетку 

Другог светског рата, 

поређењем 

историјске карте 

савременог 

света са историјским 

картама других епоха; -     

самостално именује и 

дефинише узроке и 

последице датих 

историјских 

догађаја; 

- препознаје пропаганду и 

идеологију у историјском 

извору за једнопартијски и 

вишепартијски систем; 

- уме да анализира и 

процени реалност 

историјских извора о СФРЈ 

и 

самоуправљању 

- култ личности; 

 

Европа, свет и 

српски народ у 

југословенској 

држави у периоду 

хладног рата 

 

(2 часа) 

 

Војно-политички 

савези (НАТО савез и 

ВАРШАВСКИ 

ПАКТ); 

- Хладни рат; 

- Покрет несврстаних; 

Јосип Броз Тито; 

- Култ личности; 

- Комунистичка/Соција 

листичка партија 

Југославије; 

- СФРЈ 

- Самоуправљање; 

- Диктатура; 

- Узрок и посљедице 

распада Југославије 

- Једнопартијски 

систем; 

 

- прикупља информације из 

различитих доступних 

извора 

везаних за одређену појаву, 

догађај и личност; 

- именује најважније појаве 

и 

личности и препознаје 

значај 

националне историје за 

опстанак Српског народа; 

- проналази и повезује 

историјске изворе о 

настанку 

Републике Српске; 

Дејтонски споразум 

- дефинише појам 

транзиције 

- именује НАТО 

бомбардовање Југославије 

Свет, Европа, српска 

држава и народ у 

савременим процесима 

 

(2 часа) 

 

- Распад Југославије; 

- Узрок и последице 

распада Југославије, и 

борбе за њено наслеђе; 

- Грађански рат у 

Југославији 

- Стварање Републике 

Српске; 

- Транзиција; 

- Бомбардовање 

Југославије; 

- Резолуција 1244 ОУН 
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и доношење резолуције 

1244 ОУН 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

                ХЕМИЈА 

ЦИЉ 
 

Да ученик развије систем основних хемијских појмова и 

вештине за правилно руковање лабораторијским посуђем, 

прибором и супстанцама, да се оспособи за примену 

стеченог знања и вештина за решавање проблема у 

свакодневном животу и наставку образовања, да развије 

способности апстрактног и критичког мишљења, 

способности за сарадњу и тимски рад, и одговоран однос 

према себи, другима и животној средини. 

РАЗРЕД 
 

СЕДМИ 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

36 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
идентификује и објашњава 

појмове који повезују 

хемију са другим наукама и 

различитим професијама, и 

принципима одрживог 

развоја; 

 

ХЕМИЈА КАО 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА 

НАУКА И ХЕМИЈА У 

СВЕТУ ОКО НАС 

 

Предмет изучавања хемије. 

Везе између хемије и 

других наука. Примена 

хемије у различитим 

делатностима и 

свакодневном животу. 

Супстанца. 

правилно рукује 

лабораторијским посуђем, 

прибором и супстанцама, и 

показује одговоран однос 

према здрављу и 

животнојсредини; – 

експериментално 

појединачно и у групи 

испита, опише и објасни 

физичка и хемијска својства 

супстанци, 

 

ХЕМИЈСКА 

ЛАБОРАТОРИЈА 

 

Хемијска лабораторија и 

експеримент. -

Лабораторијско посуђе 

иприбор. -Физичка и 

хемијска својства 

супстанци. -Физичке и 

хемијске промене 

супстанци. 

– налази потребне 

информације у различитим 

изворима користећи 

основну хемијску 

терминологију и 

симболику; – представља 

структуру атома, молекула 

и јона помоћу модела, 

хемијских симбола и 

формула; – повезује 

 

АТОМИ И ХЕМИЈСКИ 

ЕЛЕМЕНТИ 

 

Атоми хемијских 

елемената. Хемијски 

симболи. Грађа атома: 

атомско језгро и 

електронски омотач. 

Атомски и масени број, 

изотопи. Распоред 

електрона по нивоима у 

атомима елемената 
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распоред електрона у атому 

елемента с положајем 

елемента у Периодном 

систему елемената и 

својствима елемента; 

-објашњава основну 

разлику између хемијских 

елемената и једињења, и 

препознаје примере 

хемијских елемената и 

једињења у свакодневном 

животу; – представља 

структуру атома, молекула 

и јона помоћу модела, 

хемијских симбола и 

формула; 

 

МОЛЕКУЛИ 

ЕЛЕМЕНАТА И 

ЈЕДИЊЕЊА, ЈОНИ И 

ЈОНСКА ЈЕДИЊЕЊА 

 

Демонстрациони огледи: 

својства супстанци са 

ковалентном и јонском 

везом:скретање млаза 

поларне супстанце у 

електричном пољу; 

поларност воде и етанола 

– правилно рукује 

лабораторијским посуђем, 

прибором и супстанцама, и 

показује одговоран однос 

према здрављу и 

животнојсредини; – налази 

потребне информације у 

различитим изворима 

користећи основну 

хемијску терминологију и 

симболику; 

 

ХОМОГЕНЕ И 

ХЕТЕРОГЕНЕ СМЕШЕ 

 

Смеше: хомогене и 

хетерогене. -Раствори – 

хомогене смеше. 

Растварање и 

растворљивост. Вода 

иваздух – хомогене смеше у 

природи. -Масени 

процентни састав смеша. -

Раздвајање састојака смеша: 

декантовање, цеђење и 

одвајање помоћу магнета 

– налази потребне 

информације у различитим 

изворима користећи 

основну хемијску 

терминологију и 

симболику; – објашњава 

основну разлику између 

хемијских елемената и 

једињења, и препознаје 

примере хемијских 

елемената и једињења у 

свакодневном животу; 

 

ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И 

ХЕМИЈСКЕ ЈЕДНАЧИНЕ 

 

Хемијске реакције. Закон о 

одржању масе. Хемијске 

једначине. 

– правилно рукује 

лабораторијским посуђем, 

прибором и супстанцама, и 

показује одговоран однос 

према здрављу и животној 

средини; 

 

ИЗРАЧУНАВАЊА У 

ХЕМИЈИ 

 

Релативна атомска и 

релативна молекулска маса. 

Количина супстанце и мол. 

Моларна маса. Закон 

сталних односа маса 

  

 

 

– налази потребне 

информације у различитим 

 

ВОДОНИК И КИСЕОНИК 

Водоник. Кисеоник. 

Оксидација, сагоревање и 
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изворима користећи 

основну хемијску 

терминологију и 

симболику; – објашњава 

основну разлику између 

хемијских елемената и 

једињења, и препознаје 

примере хемијских 

елемената и једињењау 

свакодневном животу; 

И ЊИХОВА 

ЈЕДИЊЕЊА.СОЛИ 

 

корозија. Оксиди: хемијске 

формуле, називи и основна 

својства. Киселине: 

хемијске формуле, називи и 

основна својства  

 
НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 

 

ХЕМИЈА 

ЦИЉ 

 

Проширити знање ученика. 

РАЗРЕД 

 

ОСМИ 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
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– правилно рукује 

лабораторијским посуђем, 

прибором и супстанцама, и 

показује одговоран однос 

према здрављу и животној 

средини 

 

МЕТАЛИ, ОКСИДИ И 

ХИДРОКСИДИ 

 

Метали у неживој и живој 

природи.Општа физичка и 

хемијска својства 

метала.Алкални и 

земноалкални 

метали.Гвожђе, бакар, 

алуминијум, олово и цинк, 

њихове легуре ипрактична 

примена.Оксиди метала и 

хидроксиди, својства и 

примена. 

– правилно рукује 

лабораторијским посуђем, 

прибором и супстанцама, и 

показује одговоран однос 

према здрављу и животној 

средин 

 

НЕМЕТАЛИ, ОКСИДИ И 

КИСЕЛИНЕ 

 

Неметали у неживој и 

живој природи. Општа 

физичка и хемијска 

својства неметала. 

Халогени елементи, 

сумпор, азот, фосфор и 

угљеник. Оксиди неметала 

и киселине, својства и 

примен 

однос према здрављу и 

животној средини; – изведе 

експеримент према датом 

упутству, табеларно и 

графички прикаже податке, 

формулише објашњења и 

изведе закључке; 

 

СОЛИ 

 

Демонстрациони огледи: 

реакција неутрализације 

хлороводоничне киселине 

и раствора 

натријумхидроксида; 

реакција између метала и 

киселине; хемијске 
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реакције соли: између 

калцијумкарбоната и 

хлороводоничне киселине, 

раствора гвожђе(III)- 

хлорида и 

натријумхидроксида, 

раствора сребро- нитрата и 

натријум-хлорида. 

– разликује својства 

неорганских и органских 

супстанци и објашњава 

разлику на основу њихових 

структура; – препозна 

физичке и хемијске 

промене 

 

ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА 

И ЊИХОВА ОПШТА 

СВОЈСТВА 

 

Својства атома угљеникa и 

многобројност органских 

једињења. Функционалне 

групе и класе органских 

једињења. Општа својства 

органских једињења. 

– правилно рукује 

лабораторијским посуђем, 

прибором и супстанцама, и 

показује одговоран однос 

према здрављу и 

животнојсредини; 

 

УГЉОВОДОН ИЦИ 

 

Подела угљоводоника. 

Номенклатура. Изомерија. 

Физичка својства 

угљоводоника. Хемијска 

својства угљоводоника. 

Полимери. Нафта и земни 

гас. 

– напише формуле и 

именује представнике класа 

органских једињења 

имајући у виду структурну 

изомерију; – разликује 

органске супстанце са 

аспекта чиста супстанца и 

смеша, величина молекула, 

структура, порекло и то 

повезује са њиховом 

улогом и применом 

 

 

ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА 

СА КИСЕОНИКОМ 

Алкохоли – номеклатура, 

својства и примена. 

Карбоксилне киселине – 

номенклатура, својства и 

примена. Масне киселине. 

Естри – номеклатура, 

својства и примена. 

– опише физичка Масти и 

уља. Угљених хидрата, 

протеина и растворљивост 

витамина; – опише основу 

структуре молекула који 

чине масти и уља, угљене 

хидрате и протеине; 

 

БИОЛОШКИ 

ВАЖНАОРГАН СКА 

ЈЕДИЊЕЊА 

 

Масти и уља. Угљени 

хидрати у прегледу: 

моносахариди (глукоза и 

фруктоза), дисахариди 

(сахароза и лактоза), 

полисахариди (скроб и 

целулоза). 

Аминокиселине. 

Протеини. Витами 

– рукује супстанцама и 

комерцијалним 

производима у складу с 

ознакама опасности, 

упозорења и обавештења на 

амбалажи, придржава се 

правила о начину чувања 

 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕСРЕ 

ДИНЕ И ЗЕЛЕНА 

ХЕМИЈА 

 

Загађивачи, загађујуће 

супстанце и последице 

загађивања. Рециклажа. 

Зелена хемија. 
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производа и одлагању 

отпада 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 

 
ФИЗИКА 

ЦИЉ 

 

Продубљивање и проширивање садржаја редовне 

наставе 

РАЗРЕД 

 
ШЕСТИ 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
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Ученик повезује и 

примењује стечена знања о 

кретању и величинама које 

карактеришу кретање да би 

извео закључке и дошао до 

решења сложених задатака 

(графичких и рачунских). 

Кретање 

-коришћење мерила и мерних 

инструмената (за дужину и време 

) -коришћење основних јединица 

за дужину и време -мерење 

дужине и времена 

Ученик повезује и 

примењује стечена знања о 

узајамном деловању између 

тела и сили као мери 

узајамног деловања да би 

извео закључке и дошао до 

решења сложених задатака и 

решио проблеме у вези са 

истезањем еластичне опруге, 

односно са калибрисањем 

опруге.. 

Сила 

-репродукција основних знања о 

врстама и особинама сила -

препознавање гравитационе силе 

и силе трења која делују на тело -

препознавање смера деловања 

електричне и магнетне силе 

Ученик повезује и 

примењује стечена знања о 

мерењу различитих 

физичких величина 

различитим мерним 

инструментима, записује 

резултате мерења, изводи 

закључке и долази до 

решења сложених задатака. 

Мерење 

-коришћење јединице за брзину -

разликовање врсте кретања на 

основу облика 

путање,препознавање 

равномерног кретања -

израчунавање средње 

брзине,пређеног пута или 

времена 

 

Ученик повезује и 

примењује стечена знања о 

маси физичких тела, 

инертности и густини, 

изводи огледе, записује 

резултате мерења, дискутује, 

изводи закључке и долази до 

решења сложених задатака. 

Маса и густина 

- коришћење мерила и мерних 

инструмената (за 

масу,запремину,температуру и 

тежину ) -коришћење основних 

јединица за масу,температуру и 

запремину -мерење 

масе,температуре и запремине -

разуме принцип рада спојених 
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судова 

Ученик повезује и 

примењује стечена знања о 

различитим примерима 

притиска тела (притисак 

чврстих тела, хидростатички 

притисак и атмосферски), 

изводи огледе, записује 

резултате мерења, дискутује, 

изводи закључке и долази до 

решења сложених задатака. 

Притисак 

- коришћење мерила и мерних 

инструмената (притисак) -

коришћење основних јединица за 

притисак 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 

 
ФИЗИКА 

ЦИЉ 

 

Помоћ ученицима који нису усвојили основна знања из 

програма предмета. 

РАЗРЕД 

 
ШЕСТИ 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
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ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

Ученик треба да: стекне 

представу; препозна 

величине које 

карактеришу кретање; зна 

шта је брзина и која је 

њена мерна јединица. 

Кретање 

-коришћење мерила и мерних 

инструмената (за дужину и 

време ) -коришћење 

основних јединица за дужину 

и време -мерење дужине и 

времена 

Ученик треба да на основу 

узајамног деловања тела 

схвати силу као меру 

узајамног деловања, која 

се мери динамометром и 

зна њену мерну јединицу. 

Сила 

-репродукција основних 

знања о врстама и особинама 

сила -препознавање 

гравитационе силе и силе 

трења која делују на тело -

препознавање смера 

деловања електричне и 

магнетне силе 

Ученик треба да: научи 

мерење физичких 

величина: дужине, 

времена и запремине; зна 

уређаје за њихово мерење 

Мерење 

-коришћење јединице за 

брзину -разликовање врсте 

кретања на основу облика 

путање,препознавање 

равномерног кретања -
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и њихове мерне јединице. израчунавање средње 

брзине,пређеног пута или 

времена 

 

Ученик треба да: добије 

преставу о маси; зна уређај 

за мерење масе и њене 

мерне јединице; уме да 

израчуна густину и зна 

мерну јединицу густине. 

Маса и густина 

- коришћење мерила и 

мерних инструмената (за 

масу,запремину,температуру 

и тежину ) -коришћење 

основних јединица за 

масу,температуру и 

запремину -мерење 

масе,температуре и 

запремине -разуме принцип 

рада спојених судова 

Ученик треба да: зна да 

израчуна притисак и да зна 

његову мерну јединицу; 

зна Паскалов закон; зна 

шта је атмосферски и 

хидростатички притисак. 

Притисак 

- коришћење мерила и 

мерних инструмената 

(притисак) -коришћење 

основних јединица за 

притисак 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 

 
ФИЗИКА 

ЦИЉ 

 
Продубљивање и проширивање садржаја редовне наставе 

РАЗРЕД 

 
СЕДМИ 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 

 

18 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

Ученик повезује и 

примењује стечена знања 

о кретању и величинама 

које карактеришу кретање 

да би извео закључке и 

дошао до решења 

сложених задатака 

(графичких и рачунских). 

Сила и кретање 

-коришћење мерила и мерних 

инструмената (за дужину и време ) 

-коришћење основних јединица за 

дужину и време -мерење дужине и 

времена 

Ученик повезује и 

примењује стечена знања 

о узајамном деловању 

између тела и сили као 

мери узајамног деловања 

да би извео закључке и 

дошао до решења 

сложених задатака и 

решио проблеме у вези са 

Кретање тела под 

дејством силе теже 

-репродукција основних знања о 

врстама и особинама сила -

препознавање гравитационе силе и 

силе трења која делују на тело -

препознавање смера деловања 

електричне и магнетне силе 
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истезањем еластичне 

опруге, односно са 

калибрисањем опруге.. 

Ученик повезује и 

примењује стечена знања 

о мерењу различитих 

физичких величина 

различитим мерним 

инструментима, записује 

резултате мерења, изводи 

закључке и долази до 

решења сложених 

задатака. 

Равнотежа 

-коришћење јединице за брзину -

разликовање врсте кретања на 

основу облика 

путање,препознавање равномерног 

кретања -израчунавање средње 

брзине,пређеног пута или времена 

 

Ученик повезује и 

примењује стечена знања 

о маси физичких тела, 

инертности и густини, 

изводи огледе, записује 

резултате мерења, 

дискутује, изводи 

закључке и долази до 

решења сложених 

задатака. 

Механички рад, снага 

и енергија 

- коришћење мерила и мерних 

инструмената (за 

масу,запремину,температуру и 

тежину ) -коришћење основних 

јединица за масу,температуру и 

запремину -мерење 

масе,температуре и запремине -

разуме принцип рада спојених 

судова 

Ученик повезује и 

примењује стечена знања 

о различитим примерима 

притиска тела (притисак 

чврстих тела, 

хидростатички притисак и 

атмосферски), изводи 

огледе, записује резултате 

мерења, дискутује, изводи 

закључке и долази до 

решења сложених 

задатака. 

Топлотне појаве 

- коришћење мерила и мерних 

инструмената (притисак) -

коришћење основних јединица за 

притисак 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 

 
ФИЗИКА 

ЦИЉ 

 
Продубљивање и проширивање садржаја редовне наставе 

РАЗРЕД 

 
ОСМИ 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 

 

18 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

Ученик треба да: 

- разликује физичке 

Осцилаторно и таласно 

кретање 

Ученик препознаје врсту 

кретања на основу облика 
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величине које су 

одређене само бројном 

вредношћу (време, маса, 

температура, рад, 

енергија, количина 

наелектрисања, 

електрични напон и 

струја) од оних које су 

дефинисане 

интензитетом, правцем и 

смером (брзина, убрзање, 

сила, јачина електричног 

и магнетног поља ...), 

- уме да слаже и разлаже 

силу, јачину електричног 

поља... 

 

путање -репродукује појмове 

који описују периодично 

кретање -репроду 

Ученик треба да:  

- зна основне 

карактеристике звука и 

светлости, 

- зна да је брзина 

светлости у вакууму 

највећа постојећа брзина 

у природи, 

 

Светлосне појаве 

-репродукција особина кретања 

светлости,зна брзину светлости -

цртање огледала и сочива са 

основним елементима 

Ученик треба да:  

- разуме да је рад силе 

једнак промени енергије 

и на нивоу примене 

користи трансформацију 

енергије у рад и обрнуто, 

- примењује законе 

одржања (масе, енергије, 

количине 

наелектрисања), 

 

Електричне поље. 

 

-зна смер електричне силе и 

особине наелектрисаних 

тела,репродукује Кулонов закон 

-зна својства електричног поља 

 

Ученик треба да: - зна 

услове за настанак струје 

и Омов закон, 

 

Електрична струја 

-зна да струја тече само кроз 

проводне материјале -цртање 

електричног кола са основним 

елементима -масе,температуре и 

запремине -разуме принцип рада 

спојених судова 
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Ученик треба да: - прави 

разлику између 

температуре и топлоте, 

- уме да рукује мерним 

инструментима, 

- користи јединице 

Међународног система 

(SI) за одговарајуће 

физичке величине. 

 

Магнетно поље 

коришћење Омовог и Џуловог 

закона -препознавање магнетног 

ефекта електричне струје 

 

ПРОГРАМ  КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ 

Културна активност школе обухвата активности као што су: прослава Дана школе, 

прослава школских и државних празника, приредбе, представе, изложбе, концерти, 

спортска такмичења, научно истраживачке активности и друге активности које 

доприносе проширењу утицаја школе на васпитање ученика и културни развој 

школског окружења. Такође треба истаћи заједничке културне активности са 

институцијама и организацијама у локалној самоуправи и ван ње, ради обогаћивања 

културног живота и остваривања образовно васпитне улоге школе. 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

АКТИВНОСТИ 

ПРЕВЕНТИВНЕ 

АКТИВНОСТИ 

 

 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1.  ПРИРЕДБА ЗА 

ПРЕДШКОЛСКЕ 

ГРУПЕ И УЧЕНИКЕ 

ПРВОГ РАЗРЕДА 

-приредба Ученици и 

учитељи 

одељењског већа 

IV разреда / 

полазе у четврти 

разред у тој 

школској години  

1.септембар 

сваке школске 

године 

2.  ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 

ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ 

ЧОС посвећен 

правима детета, 

цртање у дворишту 

за разредну наставу, 

панои са лепим 

порукама, разговор 

представника 

Ученичког 

парламента са 

директором школе, 

спортски турнири и 

други садржаји 

планирани 

програмом 

Учитељи, 

одељењске 

старешине, 

координатор 

Ученичког 

парламента, 

ученици 

-прва седмица 

октобра 
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обележавања Дечје 

недеље 

3.  ПРОСЛАВА НОВЕ 

ГОДИНЕ 

уређење холова и 

учионица, 

одељењска дружења, 

израда честитики 

учитељи и 

родитељи, 

ученици, 

стручни 

сарадници 

од 22. до 31. 

децембра сваке 

школске године 

4.  ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 

ДАНА ШКОЛЕ 

постављање изложбе 

учениких радова у 

холовима -литерарни 

и ликовни конкурс и 

доделе награда -

приредба са 

наступом хора -

друге активности 

према годишњем 

плану рада сваке 

школске године 

-наставници 

српског језика, 

ликовне културе, 

музичке културе, 

техничког, 

учитељи, други 

наставници у 

зависности од 

планираних 

активности 

27. јануара 

5.  ПРОСЛАВА СВЕТОГ 

САВЕ 

приредбе за ученике 

и родитеље у 

матичној школи и 

издвојеним 

одељењима 

вероучитељи, 

наставници 

музичке културе 

и српског језика 

27. јануара 

6.  УЧЕШЋЕ У 

ПРОСЛАВИ ДАНА 

ГРАДА 

-укључивање у 

програмске 

активности града 

У зависности од 

активности – 

васпитачи, 

учитељи 

руководиоци 

секција, 

одељењске 

старешине 

Април  

7.  ГЛЕДАЊЕ 

ПОЗОРИШНЕ 

ПРЕДСТАВЕ, 

ГЛЕДАЊЕ 

БИОСКОПСКЕ 

ПРЕДСТАВЕ 

-организовани 

одлазак ученика 

одељењске 

старешине, 

директор 

једном до два 

пута у току 

године 

8.  ПОСЕТЕ ГРАДСКОЈ 

БИБЛИОТЕЦИ 

-упознавање са 

градском 

библиотеком 

ученика првог 

разреда, присуство 

креативним 

радионицама / према 

плану библиотеке /, 

присуство 

књижевним 

Учитељи, 

наставници 

српског језика, 

ученици 

током године у 

зависности од 

понуђених 

активности 

библиотеке 
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већерима и другим 

активностима које 

библиотека 

реализује 

9.  УСКРШЊА 

ИЗЛОЖБА ДЕЧЈИХ 

РАДОВА 

израда дечјих радова 

на часовима 

слободних 

активности  

ученици, 

одељењске 

старешине, 

наставници 

ликовне културе, 

биологије, 

техничког и 

руководиоци 

појединих 

секција 

Април, мај 

10.  ХУМАНИТАРНЕ 

АКЦИЈЕ 

реализација 

различитих 

хуманитарних 

акције: учешће у 

кросу, „Друг другу“, 

у Дечјој недеље 

књиге и прибор за 

најугроженију децу 

града; акције 

Црвеног крста града; 

учитељи, 

наставници, 

директор школе 

-октобар 

11.  ПРОМОЦИЈА 

НАЈУСПЕШНИЈИХ 

УЧЕНИКА ОСМОГ 

РАЗРЕДА 

доделе Вукове и 

посебних диплома на 

свечаности са 

уручењем награда и 

пригодним 

програмом; пријем 

носиоца Вукове 

дипломе и њихових 

родитеља 

одељењске 

старешине, 

наставници 

српског језика и 

музичке културе, 

директор школе 

у јуну пре 

полагања 

завршног 

испита 

12.  ФЕСТИВАЛ 

СТВАРАЛАШТВА 

МЛАДИХ 

Рецитовање, певање, 

плес, глума 

Одељенске 

старешине, 

директор, 

наставници 

српског језика, 

музичке културе, 

физичког 

васпитања 

 

март 

13.  ДРУГАРСКО ВЕЧЕ 

ЗА УЧЕНИКЕ 

ОСМОГ РАЗРЕДА 

избор објекта, 

дружење 

-представници 

Ученичког 

парламента, 

родитељи, помоћ 

прижају и 

одељењских 

у јуну пре 

полагања 

завршног 

испита 
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старешина 
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8.ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИХ 

АКТИВНОСТИ 

 Овим програмом обухваћени су сви ученици Школе. Ученици седмог и осмог 

разреда анкетом на почетку школске године опредељују се за изабрани спорт, који се 

реализује са једним часом недељно. За ученике петог и шестог разреда у оквиру предмета 

физичко и здравствено васпитање реализују се фонд од 1,5 часа недељно за изабрани 

спорт и друге физичке активности. 

 Ради развоја и практиковања здравог начина живота, развоја свести о важности 

сопственог здравља и безбедности, о потреби неговања и развоја физичких способности, 

као и превенције насиља, наркоманије, малолетничке делинквенције, школа у оквиру 

школског програма, реализује и програм школског спорта, којим су обухваћени сви 

ученици. Школа је дужна да, у оквиру програма школског спорта, заједно са јединицом 

локалне самоуправе, организује недељу школског спорта најмање једном у току 

полугодишта. Недеља школског спорта обухвата такмичења свих ученика у спортским 

дисциплинама прилагођеним узрасту и могућностима ученика. 

 Спорт доприноси хармоничном физичком васпитању детета, припрема га за напор 

у физиолошком погледу, помаже у одржавању пропорције између физичког и психичког 

оптерећења, учествује у изградњи његове воље и карактера, учи га фер-плеју, има улогу у 

социјализацији детета и олакшава друштвено прилагођавање. Друштвено васпитање треба 

такође да буде усмерено ка изграђивању умешности коришћења свог слободног времена у 

младости и у зрелом добу. Да би се човек бавио спортом целог свог живота, треба да 

развије одговарајуће навике и склоности још од детињства. 

 Спортске активности у школи одвијају се кроз: часове физичког васпитања, 

слободне активности, кросеве, школска и ваншколска спортска такмичења, спортске 

активности од значаја за друштвену средину, приредбе и друге друштвене активности на 

плану физичке културе. 

 

РЕДН

И БРОЈ 

АКТИВНОСТИ 

ПРЕВЕНТИВНЕ 

АКТИВНОСТИ 

 

 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТ

И 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈ

Е 

1.  Турнири у 

изабраним 

спортовима за 

ученике од 5- 8. 

разреда 

-међуодељењске утакмице 

по изабраним спортовима 

-наставници 

физичког 

васпитања 

септембар, 

октобар, април 

и мај 

2.  

Рад спортских 

секција 

тренинзи и учешће на 

спортским надметањима у 

следећим спортовима: 

кошарка, фудбал, одбојка, 

рукомет, стрељаштво, 

наставници 

физичког 

васпитања 

-током целе 

године 
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стони тенис, гимнастика 

3.  
Крос „РТС“ и  

Јесењи градски 

крос  

-реализација кроса уз 

учешће ученика свих 

узраста 

наставници 

физичког 

васпитања и 

учитељи 

-прва седмица 

октобра и април 

4.  

Недеља спорта 

-градска манифестација 

спотрских активности 

ученика кроз различите 

турнире и спортска 

такмичења у школи и граду 

током једне наставне 

недеље 

наставници 

физичког 

васпитања, 

учитељи и 

одељењске 

старешине 

-октобар и 

април или мај 

5.  
Наставак 

реализације 

физичких 

активности у 

рзредној настави- 

пројекат 

„Покренимо 

нашу децу“ 

-у делу часова физичког 

васпитања у разредној 

настави реализоваће се 

спотрске активности са 

коришћењем реквизита у 

учионицама, а повремено и 

на спортском полигону 

школе 

Учитељи и 

ученици 

Током целе 

школске 

године, а 

посебно током 

зимског 

периода, кад је 

физичка 

активност 

смањена 

6.  Друге спотрско-

рекреативне 

активности и 

активности током 

реализације 

излета и наставе 

у природи 

Према Годишњем плану 

рада школе за сваку 

школску годину и 

годишњим плановима за 

физичко васпитање, 

плановима наставе у 

природи 

наставници 

физичког 

васпитања 

-током године 

7.  

Спортске игре 

младих 

Према Годишњем плану 

рада школе за сваку 

школску годину и 

годишњим плановима за 

физичко васпитање као ван 

наставна активвост 

реализује се СИМ. 

Победници се пласирају 

даље на државно које  се 

одржава у Београду и 

међудржавно такмицење 

које се се одржава ван 

границе наше земље. 

  

-ученици 

-учитељи и 

наставници 

-Спортски 

Савез Нови 

Пазар 

 

-мај - јун 
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10.ПРОГРАМ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

У циљу подстицања индивидуалних склоности и интересовања, садржајног и квалитетног 

коришћења слободног времена, ради богаћења друштвеног живота и разоноде, развијања 

и неговања другарства и пријатељства Школа ће реализовати ваннаставне активности 

ученика у области науке, технике, културе, уметности, мадија и спорта. Реализација ових 

активности везана је и за сарадњу са локалном средином и ангажовањем Школе у разним 

пројектима.Садржај ових активности у разредној настави дат је у склопу програма за 

сваки разред, а овде су садржаји дати оријентационо. Сви садржаји и активности које се 

реализују у току једне школске године нису унапред предвидиви, односно током године се 

реализују и неке активности и садржаји који нису дати у плановима. У предметној настави 

ученици се изјашњавају путем анкете о укључивању у неку од секција на почетку сваке 

школске године. Веома је значајно што се на овим активностима ради на развијању духа 

другарства, толеранције на различитости, спремност пружања помоћи и подршке другима, 

духа тимског рада. У табели су дати глобални садржаји који су у Годишњем плану рада 

школе детаљније разрађени, а током године се често реализује више од планираног. 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

АКТИВНОСТИ 

ПРЕВЕНТИВНЕ 

АКТИВНОСТИ 

 

 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. 

Разредна настава 

-активности за сва 

одељења: 

-приредба за 

предшколске  

групе и ученике 1. 

Разреда 

 

-обележавање Дечје 

недеље  

-обележавање 

значајних  
датума: Дан школе, 

Свети Сава и други 

 

-уређење учионица и 

холова 

 

-учешће у разним  

такмичењима, 

припрема 

програма и  

извођење 

приредба 

израда цртежа, 

паноа,  

 

 

гајење украсног 

биља  

 

припреме и 

учешће на  

такмичењима 

чешће у  

хуманитарним 

акцијама  

и такмичење 

екипе 

 

актив 3. Разреда 

учитељи свих  

одељења,  

вероучитељи,  

наставници  

музичког 

 

-учитељи,  
предметни  

наставници 

 

учитељи свих  

одељења 

  

учитељи свих  

одељења 

 

 

 

 

 

1. дан школске  

године 

 

 

 

прва седмица  

октобра- 

трећа седмица  

децембра и  

последња  

јануара 

 

током године 
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посебно  

„Мислиша“ за све 

узрасте и у  

такмичењу из  

математика за  

ученике 3. разреда 

, као и учешће на 

такмичењу  

рецитатора 

-сарадња са Црвеним 

крстом  

и реализација 

хуманитарних акција 

и такмичење занања о  

Црвеном крсту, 

посете и 

зложбама,  

позоришној 

представи,  

обилазак 

знаменитости  

града 

 

 

 

 

 

 

 

 

избор представа 

и  

поставки и  

одлазак  

ученикa 

 

 

 

учитељи свих  

одељења 

 

 

 

 

 

 

 

 

током године,  

посебно у  

другом  

полугодишту 

 

2. 

Рецитаторска 

секција 

-упућивање ученика у  

правилно изговарање,  

наглашавање и 

акцентовање  

поезије, учешће 

рецита 

тора у  

школским приредбама 

и програмима 

, избор песама  

за такмичење, 

припрема  

ученика и учешће на  

школском такмичењи 

практична 

вежбања,  

наступи и 

такмичења 

 

наставник  

српског језика  

задужен за ову  

секцију 

један час  

недељно током  

целе године,  

учешће у  

приредбама  

и такмичењу  

према  

календаруза  

сваку школску  

годину  
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и  

смотри рецитатора, 

сусрети  

са песницима у 

библиот 

еци града или Школи 

 

3. 

Драмска секција 

–припрема  

краћих представа и 

наступи  

на приредбама 

 

рад са 

текстовима,  

практична 

вежбања 

, реализација 

наступа 

 

-наставник  

српског језика  

задужен за ову  

секцију 

 

-један час  

недељно током  

целе године,  

 

4. 

Библиотека са 

читалачким клубом 

реализација 

радионица,  

сарадња са 

библиотеком и 

предлози за књиге, 

панои у холовима о 

знаменитим  

књижевницима, 

акција  

сакупљања књига за 

школску библиотеку, 

књижевно вече 

 

-читање 

одабраних дела  

/ најчитанијих за  

одређени узраст 

/,  

радионице са 

анализама  

и дебатом о тим  

делима, избор 

књиге године за 

сваки разред,  

 

 

-библиотекар и  

један наставник  

српског језика 

 

један час  

годишње 

 

5. 

Ликовна секција – 

упознавање 

ученицима са 

различитим методама 

и стиловима 

изражавања у 

ликовној култури, 

израда цртежа, слика, 

предмета, постављање 

изложби у холовима 

школе, учешће у  

упознавање са 

разним  

техникама 

ликовног  

изражавања,  

израда радова 

, постављање  

изложби, 

развијање  

способности 

критичких  

наставници  

ликовне културе 

 

један час  

недељно током  

целе године 

-изложбе у  

децембру,  

јануару и априлу,  

конкурси током  

године 
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градским 

манифестацијама  

везаним за овај 

предмет,  

учешће на разним  

конкурсима 

, посете изложбеним 

поставкама у граду  

 

процена радова,  

уређење Школе,  

припреме радова 

за конкурсе 

 

6. 

 

Историјска секција 

-упознавање ученика 

са  

историјом, обичајима,  

знаменитим 

личностима,  

споменицима града,  

обележавање 

значајних  

датума из прошлости 

наше државе и 

најистакнутијим  

личностима, 

продубљивање  

знања из овог 

предмета 

приказивање  

дикументарног  

материјала и  

документарних  

филмова, посета  

историјским 

објектима  

и институцијама града 

 

 

приказивање  

дикументарног  

материјала и  

документарних  

филмова, посета  

историјским 

објектима  

и институцијама 

града, припрема 

изложби за  

кабинет и 

холове,  

употреба 

различитих  

историјских 

извора 

 

наставник  

историје 

задужен  

за ову секцију 

 

један час  

недељно током  

целе године,  

изложба уз  

одабране  

датиме и  

догађаје у  

текућој години  

 

7. 

Еколошка  

секција-израда  

паноа о очувању 

животне средине 

-практични 

радови, употреба 

додатне 

литературе, 

-наставници  

биологије 

 

један час  

недељно током  

целе године,  

панои према  
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, знаменитим  

биолозима Србије, 

уређење  

кабинета, извођење  

експеримената  

са биљкама,  

обилазак кабинета 

биологије  

у медицинској школи 

,  

одржавање зелених  

површина у окружењу  

школе, обележавање  

датума 

-Дан вода, Дан борбе  

против пушења, Дан 

заштите животне 

средине, Дан планете 

Земље 

 

 

коришћење  

интернета за  

прикупљање 

података,  

постављање 

паноа 

 

датумима 

 

8. 

 

Саобраћајна секција 

-упознавање ученика 

са 

правилима у 

саобраћају, са 

тестовима за 

полагање 

вожње, вежбање 

вожње 

бицикла, ролера и 

тротинета 

на спортском 

полигону, 

 

прикупљање 

прилога о 

опсаним и 

рискантним 

ситуацијама у 

саобраћају, 

тестови са 

прописима, 

практична 

вежбање, 

такмичења 

 

наставник 

задужен за ову 

секцију 
 

 

један час 

недељно током 

целе године 

 

9. 

Грађевинско- 

архитектонска  

секција 

-упознавање ученка са  

практични 

радови,  

постављање 

изложби у  

Наставник 

задужен за ову 

секцију  
 

један час 

недељно током 

целе године 
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различитим 

стиловима и  

техникама градње, 

израда шема, цртежа, 

модела 

, практични радови  

и израда модела 

, припреме за 

такмичење 

 

 

кабинету и 

холовима  

школе и учешће 

на  

такмичењу 

 

9. 

Информатичко 

-програмерска 

секција 

-упознавање ученика 

са  

основним софтверима 

за  

израду програма, 

употреба одређеног 

програмског  

језика за 

израдупрограма и 

припреме за 

такмичење 

 

практични 

радови и учешће 

на такмичењу 

 

Наставник 

задужен за ову 

секцију  
 

један час 

недељно током 

целе године 

 

10. 

 

Роботичка 

секција 

-упознавање са 

основама  

роботике, практични 

рад на  

моделима, припреме 

за  

такмичење 

 

-вежбање, израда  

модела, 

припреме за 

такмичење и 

учешће 

 

Наставник 

задужен за ову 

секцију  
 

један час 

недељно током 

целе године 

 

11. 

 

Спортске секције 

-са ученицима ће 

-практично  

упражњавање  

одређеног спорта 

наставници ће  

водити по две  

секције 

По један час  

недељно током  

целе године за  
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радити  

фолклор , рукомет и 

одбојка, а непосредно 

пре такмичења 

припремаће се 

ученици и за друге 

спортове, посебно  

атлетику  

Они ће се  

обучавати за 

правилно  

бављење одређеним  

спортом, увежбавати 

и  

усавршавати и 

припремати  

за спортска 

такмичења на  

турнирима и 

ОСИШОС-у  

 

на тренинзима и 

учешће на  

такмичењима 

 

 сваку секцију /  

односно по 18  

часова за  

дечаке и  

девојчице / 

 

 

СЕКЦИЈЕ 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

УМЕТНИЧКО КРЕАТИВНА СЕКЦИЈА  

 

ЦИЉ 
 

Развијање  код деце осећаја за ритам, уочавање и схватање значења 

лепоте покрета у свакодневном животу 

Разноврсним и систематским активностима, а кроз остале образовн-

васпитна подручја развијати љубав према литерарним текстовима и 

књижевности уопште. 

 

РАЗРЕД 
 

1.-3.разреда 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

36 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
Слободно и самостално се  - Подстицати ученике да 
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ликовно изражава и уочава  

Ликовна 

самостално и слободно 

изражавају своја уочавања, 

запажања и маштања 

цртањем, сликањем и 

вајањем, користећи 

различити материјал; - 

развијање осећаја за 

процењивање лепотеи 

успешности својих и туђих 

радова. 

- Подстицати ученике да 

прате музику, слушају, 

певају, изводе; - да музику 

прихвате као средство за 

стварање расположења; - 

развијање љубави према 

музици и формирање 

музичког укуса; - 

 

Музичка и филклорна 

 

извођење народних песама и 

игара, карактеристичних за 

наш крај и ближу околину; 

- Подстицати раст, развој и 

усавршавање моторичких 

способности ученика, 

првенствено брзине и 

координације 

 

 

Спортска 

 - примена стечених знања и 

навика кроз игру такмичење 

и у свакодневном животу; - 

стицање и развијање свести 

о очувању здравља и 

потреби бављења неким 

спортом. 

- Задовољавање основних 

дечијих потреба за правилним 

изражавањем и интонацијом. 

- Стварање претпоставки за 

правилно писање и књижевно 

изражавање 

- Формирање и овладавање 

елементарним облицима 

изражавања 

- Стварање услова за социјално 

прилагођавање ученика на 

колективан живот и рад. 

 

 

 
ЛИТЕРАРНО - РЕЦИТАТОРСКА 
СЕКЦИЈА 

Писање текстова, песама, 

рецитовање научених 

песама. 

 
НАЗИВ 
ПРЕДМЕТА 
 

 
УМЕТНИЧКО КРЕАТИВНА СЕКЦИЈА 
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ЦИЉ 
 

Подстицање индивидуалних склоности и интересовања, 
садржајног и квалитетног коришћења слободног времена, ради 
богаћења 
друштвеног живота и разоноде, развијања и неговања другарства 
и пријатељства, дружење са вршњацима кроз заједничко делање, 
исказивање способности, осамостаљивање, развој неких вештина 
и друго. 

РАЗРЕД 
 

Четврти 

ГОДИШЊИ ФОНД  
ЧАСОВА 
 

36 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

 ДРУШТВЕНЕ 
АКТИВНОСТИ 
 
 

– Дечија недеља ( учешће у 
активностима) 
– Свети Сава – школска слава 
( пано) 
– Дан школе ( учешће у 
активностима) 
– Нова година (радионица) 
– Ускрс (радионица) 
– вршњачке радионице 

 ТЕХНИЧКЕ 
АКТИВНОСТИ 
 
 

– школски простор; учионица, 
двориште (уређење) 
– честитке за: рођендан, Нову 
годину, Божић, Дан жена, 
Ускрс (израда) 
– одељењски пано (уређење)  

 ХУМАНИТАРНЕ 
АКТИВНОСТИ 
 
 

- акције поводом Дечје 
недеље 
-хуманитарне акције (помоћ 
другу, другарици...) 
- Сарадња са Црвеним крстом 

 СПОРТСКЕ 
АКТИВНОСТИ 
 
 

- одељенска и 
међуодељенска такмичења 
- учешће на Јесењем и 
пролећњем кросу (општински 
ниво) 

 КУЛТУРНЕ 
АКТИВНОСТИ 
 
 

- одлазак на изложбу 
- позоришне представе 
- биоскопске представе 
- вршњачке радионице 



868 

 

 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

(слободне наставне активности) 

ЦИЉ 
 

Циљ слободних наставних активности је у укључивању 

ученика у активности ван онога што школски програм 

подразумева као обавезно. Сходно таленту и склоности који 

ученици показују, исти се укључују у различите активности и 

секције где ће показати знање и таленат које поседују у тој 

области.  

РАЗРЕД 
 

Пети, шести, седми, осми 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

36 часова 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
- разликује основне 

новинарске врсте 

писања; 

- израђује 

новинарске 

чланке и прилоге 

за лист и сајт   

 

 

 

Новинарска секција 

Израда појединих врста 

новинарских чланака – 

извештај, интервју, репортажа, 

припрема чланака за школски 

часопис 

Уређење школског сајта 

Посете књижевним вечерима у 

библиотеци 

- правилно 

изговара стихове 

песме, наглашава 

и акцентује  

 

Рецитаторска секција 

 

Практична вежбања, наступи и 

такмичења 

- активно учествује 

у реализацији   

Драмска секција 

 

Припремање за извођење 

краћих представа и наступа 

Извођење драмских текстова 

који су планирани школским 

програмом 

- активно учествује 

у реализацији 

активности  

- чита и дебатује 

одабрана дела  

Библиотечка секција 

 

 

Реализација радионица, 

сарадња са библиотеком и 

предлози за књиге 

Акција сакупљања књига за 

школску библиотеку 

Књижевно вече 

- износи свој став и 

мишљење на тему 

- критикује и 

дебатује 

Радионице на различите 

актуелне теме 

 

 

Одабир тема у складу са 

актуелним дешавањима 
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- пише састав или 

песму на задату 

тему 

 

Литерарна секција 

 

Писање радова на задате теме 

у складу са дешавањима и 

конкурсима (такмичењима) 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

Енглески језик 

ЦИЉ 
 

Секција енглеског језика омогућава да ученици овладају основним 

знањима овог страног језика кроз игру. 

Учење садржаја енглеског језика кроз секцију и радионице 

представља упознавање ученика са свакодневним појмовима из 

њиховог окружења на датом страном језику и подстицање развијања 

њиховог говорног апарата као и опсега вокабулара.Циљ секција и 

ваннаставних активности је стицање додатних знања,упознавање 

језичких појмова и појава,подизање свести о различитости 

култура,оспособљавање за дубљу дискусију на разне теме и 

решавање лексичких,семантичких,граматичких и стилских задатака 

као и подстицање на креативни рад. 

 

 

РАЗРЕД 
 

Осми 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

34 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
Говори о личном 

искуству и одређеним 

аспектима из свог 

окружења (предмети, 

људи, места, 

активности) користећи 

ограничен  фонд речи и 

израза. 

 

 

-Обележавање европског дана језика  кроз 

организовани квиз и размену нових речи на 

енглеском језику 

 

-дискусије и 

дебате на 

енглеском језику 

 

Води једноставан 

разговор у 

свакодневним 

ситуацијама на јавном 

месту (продавница, 

пошта, ресторан, јавни 

превоз и сл.) 

-Обележавање Божића и Нове године у 

различитим земљама и рад на називима за 

Happy New Year на раличитим језицима 

 

 

-Обележавање празника Ноћи вештица 

кроз мини презентације и квизове 

 

-Обележавање 

значајних датума 

уз обавезну 

компаративну 

анализу 

Пише једноставне, -Израда паноа и рецитације на тему о -Израда паноа 
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краће поруке које се 

односе на непосредне 

личне потребе. 

животу и делу Св.Саве 

 

-Организовање преводилачке радионице 

 

Идентификује 

конкретне детаље у 

једноставним 

реченицама или веома 

кратким текстовима у 

којима преовлађују 

интернационални 

термини или речи у 

свакодневној употреби 

(уз понављање читања, 

ако је потребно). 

 

 

-Обележавање празника Дана захвалности ( 

Тhanksgiving Day) 

 

-рецитације 

Схвата основни смисао 

и издваја тражену 

информацију из краћег, 

једноставног текста који 

говори о људима, 

стварима, свакодневним 

активностима и сл. 

-Обележавање Дана школе 

 

-Обележавање интернационалног празника 

Women’s Day уз писање састава и песама 

посвећеним некој драгој женској особи 

 

-Обележавање Ускршњих празника у 

разним земљама  уз компаративну анализу 

са православном традицијом 

 

-организовање 

преводилачких 

радионица 

 

- квизови 

Пише једноставне краће 

текстове (о себи, 

породици, школовању, 

догађајима, плановима 

-Пише личне поруке, 

честитке и краћа 

неформална писма 

-Организовање поетске радионице 

 

-ПП презентације о 

музици,филмовима,серијама 

 

-Прављење квизова  

 

-ПП презентације са општом тематиком ( 

Food, 

Holidays,Sport,Science,Future,Homes,School) 

-игре речи 

 

-Писање састава 

-Разуме краће текстове 

са фреквентним речима 

и једноставним 

изразима (нпр. краће 

приче, једноставни 

новински чланци, 

упутства, обавештења, 

писма). 

 

 

 

-гледање филмова 

без превода или са 

титловима на 

енглеском језику 

Проналази и издваја 

тражену информацију 

из текстова о 

 

 

 

-упућивање 

ученика на 

употребу 
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свакодневним темама 

(етикете на 

производима, огласи, 

ред вожње, јеловници, 

проспекти, брошуре и 

сл.) 

интернет сајтова 

за учење 

енглеског језика и 

коришћење 

литературе 

британских и 

америчких писаца 

Разуме основну тему 

или конкретне 

информације у 

разговетном говору који 

слуша (нпр. јавна 

обавештења, рекламе, 

ТВ вести) или у 

разговору у коме 

учествује. 

 

 

 

-ПП или видео 

презентације 

Задаци ваннаставних активности/ секција: 

 Подстицање ученика да сазнају више о другим језицима и културама 

 Развијање језичких способности кроз моторику (у складу са индивидуалним 

карактеристикама ученика ) 

 Прослављање празника у духу енглеског језика 

 Развијање креативности код ученика кроз практичне рукотворине 

Начин остваривања програма: 

Садржаји се реализују поступно кроз: - фронтални ,  индивидуални ,  групни , рад у 

пару са усмереношћу на интегративни, тематски приступ у коме се: 

-тема посматра интегративно, из различитих углова 

 - знање интегрише у чврст и јасан систем захтеви прилагођавају интересовањима и 

могућностима ученика кроз тимски и групни рад 

 - уводи вршњачко учење кроз стварање ученичких наставних материјала  

-примењује радионичарски рад 

 - ученици воде кроз различите начине учења и представљања резултата рада (мапе 

ума, временске осе, есеји, питања, стрип, плакат, сажетак...)  

- ученици обучавају да користе различите веб алате 
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-Садржаји се повезују са реалним животом са циљем да буду усвојени као систем и 

да буду део функционалног знања ученика. Уважавају се искуства ученика и 

њихова ваншколска знања и повезују се са наставним садржајима. 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 

 

ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА 

ЦИЉ 

 

Развијање еколошке свести, бриге о непосредном окружењу 

и развијање љубави према природи; 

Развијање еколошке културе деце, стицање основних знања 

о екологији ,заштити животне средине; 

Упознавање са појмом рециклаже и њеним значајем; 

Развијање и неговање другарства , креативности, тимског 

рада, стицање добрих навика и естетских вредности. 

РАЗРЕД 

 

ПЕТИ 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 

 

36 (један час недељно) 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

- Развијање свести код 

ученика о значају естетике, 

екологије и хигијене у 

свакодневном животу; 

-Развијање одговорности за 

очување уметничког 

наслеђа, културне баштине, 

екологије и хигијене у 

животном амбијенту; 

-Подстицање индивидулног 

деловања ученика и 

наставника у развоју 

естетске, еколошке и 

хигијенске свести. 

 

 

ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА 

- Уређење учионица и 

кабинета(одељенске 

заједнице,одељенски 

старешина ) 

- Одржавање школског 

дворишта ( родитељи, 

директор, домар ) 

- Гајење биљака ( помоћно 

особље, ученици ) 

- Сакупљање секундарних 

сировина ( наставници, 

ученици ) 

- Уређење одељенских паноа ( 

наставници, ученици ) 

- Учешће у пројектима и 

конкурсима 

- Сарадња са другим школама 

- Сарадња са институцијама 

локалне самоуправе 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

- Еколошке радионице; 

- Коришћењем савремених наставних средстава путем презентација ; 

- Исписивање еколошких порука; - Израда тематских еколошких паноа ; 

- Приказивање дечјих радова кроз изложбе 
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КОРЕЛАЦИЈА СА НАСТАВНИМ ПРЕДМЕТИМА: свет око нас, познавање природе и 

друштва, ликовна култура 

 

      ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА 

Еколошка секција има за циљ да упознаје ученике са последицама промене природне 

средине због немарног дејства човека. 

Заштита и унапређивање животне средине је цивилизацијска обавеза човечанства, а 

еколошко образовање је саставни део културе живљења. Неопходно је да се константно 

врши доградња моралних принципа ученика у односу на природу и окружење, подизањем 

еколошке свести и практиковањем еколошки прихватљивог понашања. 

 

Kроз све акције чланови еколошке секције дају добар пример како се треба борити за 

очување свега што нам природа несебично даје! 

У току године организујемо акције озелењавања, сађења биљака, формирања еколошких 

кутака и сакупљамо пет амбалажу. 

Ученици здушно учествују у чишћењу дворишта, сађењу биљака, заливању…и са срећом 

и задовољством на лицу посматрају плодове свога рада. 

Сваки појединац својим понашањем тј. примером може да допринесе очувању животне 

средине и елементарно резумевање еколошке поруке „Мислите глобално, деловати 

локално“, развој поштовања и љубави према природи. 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

 

ЛИКОВНА СЕКЦИЈА 

ЦИЉ 
 

Циљ наставе и учења ликовне секције је да се ученик 

развијајући стваралачко и креативно мишљење и естетске 

критеријуме кроз практичан рад, оспособљава за 

комуникацију и решавање проблема и да изграђује позитиван 

однос према уметничком наслеђу и културној баштини свог и 

других народа. 

РАЗРЕД 
 

 

5.-8.разреда 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

36 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
Ученици треба да:  

 - развију ликовно  естетски 

сензибилитет за: спонтани 

ритам бојених мрља, 

линија, светлина; 

 - покажу интересе и 

способности за самостално 

откривање визуелних 

појава и законитости света 

 

КОМПОЗИЦИЈА 

 

Елементи композиције – облик, 

боја, линија, текстура, светлина 

(валер). Положај елемената у 

композицији – хоризонтални, 

вертикални, дијагонални. 

Материјали и технике – 

графитна оловка, туш и четка, 

туш и перо, акварел, гваш, 

темпере, фротаж, колаж, 
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облика: облик 

-боја, простор, 

композиција; - развију 

ликовноестетски 

сензибилитет за:  

визелно споразумевање; - 

покажу интересе за 

откривање визуелних 

појава; 

 - посматрају и естетски 

доживљавјау дела 

ликовних уметности; 

 - развију ликовноестетски 

сензибилитет 

деколаж, асамблаж, меки 

материјали 

  

СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

 

Хералдика – застава, грб, печат. 

Пиктограми. Споразумевање 

сликом 

– користи одабране 

информације као подстицај 

за стваралачки рад; – прави 

разноврсне текстуре на 

подлогама, облицима или у 

апликативном програму; – 

користи изражајна својства 

боја у ликовном раду и 

свакодневном животу; – 

обликује, самостално, или у 

сарадњи са другима, 

употребне предмете од 

материјала за рециклажу 

 

ТЕКСТУРА 

 

 

опише линије које уочава у 

природи, окружењу и 

уметничким делима;  

пореди утисак који на 

њега/њу остављају 

различите врсте линија;  

гради линије различитих 

вредности комбинујући 

материјал, угао и притисак 

прибора/материјала;  

користи одабране садржаје 

као подстицај за стварање 

оригиналних цртежа;  

црта разноврсним 

прибором и материјалом 

 

ЛИНИЈА 

Врсте линија и изражајна 

својства линија. Линије у 

природи и окружењу. Линија 

као ивица тродимензионалних 

облика; Изражајна својства 

линија у односу на прибор, 

материјал, притисак и угао под 

којим се држи 

прибор/материјал. Савремена 

средства за цртање - дигитална 

табла и оловка за цртање, 3Д 

оловка, апликативни програми 

за цртање... Својства линије у 

апликативном програму за 

цртање. Цртање светлом; 

Уметнички цртеж, аматерски 
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изражавајући замисли, 

машту, утиске и памћење 

опаженог; 

цртеж, дечји цртеж, схематски 

цртеж, технички цртеж, научне 

илустрације... Врсте уметничког 

цртежа 

опише ритам који уочава у 

природи, окружењу и 

уметничким делима;  

пореди утисак који на 

њега/њу остављају 

различите врсте ритма;  

гради правилан, 

неправилан и слободан 

визуелни ритам, спонтано 

или с одређеном намером; 

 користи, у сарадњи са 

другима, одабране садржаје 

као подстицај за стварање 

оригиналног визуелног 

ритма;  разматра, у групи, 

како је учио/ла о визуелном 

ритму и где та знања може 

применити;  направи, 

самостално, импровизовани 

прибор од одабраног 

материјала;  искаже своје 

мишљење о томе зашто 

људи стварају уметност; 

РИТАМ 

 

Поступци за безбедно и 

одговорно коришћење и 

одржавање прибора и радне 

површине; Материјал из 

природе, вештачки материјал, 

материјал за рециклажу, 

рециклирани материјал, 

импровизовани прибор, 

школски прибор и материјал, 

професионални прибор; Ритам у 

природи (смена дана и 

обданице, смена годишњих 

доба, таласи, падавине...); Ритам 

у простору (распоред 

тродимензионалних облика у 

природи, урбаним срединама и 

у ближем окружењу ученика). 

Ритам у структури (грађи) 

облика. Ритам у текстури 

природних и вештачких 

материјала; Врсте ритма. 

Правилан и неправилан ритам. 

Слободан ритам 

наслика реалне облике у 

простору самостално 

мешајући боје да би 

добио/ла жељени тон;  

обликује препознатљиве 

тродимензионалне облике 

одабраним материјалом и 

поступком;  преобликује 

предмет за рециклажу 

дајући му нову употребну 

вредност;  комбинује 

ритам, линије и облике 

стварајући оригиналан 

орнамент за одређену 

намену;  објасни зашто је 

дизајн важан и ко дизајнира 

одређене производе;  

разматра, у групи, како је 

ОБЛИК Дводимензионални и 

тродимензионални облици. 

Правилни геометријски облици 

(геометријске фигуре и тела). 

Правилни облици у природи и у 

ликовној уметности. 

Неправилни облици; Својства 

облика. Величина облика. Боја 

облика. Реална и имагинарна 

функција облика. 

Карактеристични детаљи и 

својства по којима је облик 

препознатљив. Светлост као 

услов за опажање облика. 

Изглед облика посматраног из 

различитих углова. 

Стилизовање облика; Статични 

облици 
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учио/ла о облицима и где та 

знања примењује;  искаже 

своје мишљење о томе 

зашто је наслеђе визуелне 

културе важно; 

развију ликовно естетски 

сензибилитет за светлину; - 

покажу интересе и 

способности за самостално 

откривање визуелних 

појава и законитости света 

облика, светло-тамно 

тонске разлике; - развију 

ликовноестетски 

сензибилитет за боју; - 

покажу интересе и 

способности за самостално 

откривање визуелних 

појава и законитости света 

облик-боја, 

комплементарне боје; - 

развију ликовноестетски 

сензибилитет за свет 

уобразиље у ликовним 

делима; 

 

БОЈА 

 

подела боја 

 

валер 

 

интензитет боје 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

МУЗИЧКА СЕКЦИЈА 

ЦИЉ 
 

Општи циљ је развијање интересовања за музичку уметност 

и упознавање музичке традиције и културе свог и других 

народа. 

Остали циљеви и задаци су: 

• Развијање музичких способности и жеље за 

музицирањем/певањем и учешћем на      

  школским приредбама; 

• Подстицање креативних способности ученика и смисла за 

колективно музицира-     

  ње; 

• Развијање навика слушања музике, подстицање 

доживљавања и оспособљавање за    

   разумевање музичких порука; 

• Подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким 
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активностима (извођење,    

  слушање, истраживање); 

• Развијање критичког мишљења. 

 

РАЗРЕД 
 

5.-8.  

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

36 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

.Изводе у ритму уз покрет 

бројалице 

-          Певају по слуху песме 

различитог садржаја и 

расположења 

 

1. Провера  музичких 

способности одабраних 

ученика 
 

 

Индивидуална и колективна 

провера музичких способности 

ученика и подела на основу тога 

у одговарајуће групе:соло-

певача,хора,солиста и 

инструменталиста  1 час. 

-Изводе у ритму уз покрет 

бројалице 
2. Упознавање ученика са 

Планом и програмом 

музичке секције 
 

 

Усвајање песме и бројалице 

помоћу које се ученици уводе у 

даљи рад активности и разговор 

са упозвањем у вези са 

областима и садржајима  1час. 

     -Певају по слуху песме 

различитог садржаја и 

расположења 

-          Певају по слуху уз 

покрет дечије народне 

песме и музичке игре 

-          Учествују у школским 

приредбама 

-          Израђују дечије 

ритмичке инструменте 

 

3  Извођење музике 

певањем 
 

 

Даљи и конкретнији рад на 

песмама из наставног плана и 

програма у складу са већ 

усвојеним смерницама о групама 

које су одређене уз свеобухватан 

пристун теоријском делу градива 

за чије усвајање и користе дате 

песме.У раду се даје већа 

слобода и могућност ученицима 

да боље провежбају извођење 

песама певањем уз одговарајућу 

инструменталну пратњу 

наставника и чланова 

група.Такође се омогућује и 

певање уз покрет везано дечије 

народне песме и музичке 

игре.Ученици могу израђивати и 

дечје ритмичке инструменте и 

користити их у раду. 
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 -Ученици својим речима 

описују утиске 

слушаних дела, 

доживљај прегласне 

музике, значај тишине 

-          Поштују договорена 

правила понашања 

при слушању музике 

 

4. Упознавање музичких 

дела слушањем музике 
 

 

Слушање репрезентативних дела 

великих аутора и осталих у 

складу да програмом уз даљи и 

конкретнији разговор о 

доживљајима ученика  у вези са 

истим и њиховим 

карактеристикама уз коришћење 

видео садржајаа 

 и могућност  посматрања 

концерата и снимака наступа. 

6 часова 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

СЕКЦИЈА ЗА АТЛЕТИКУ  

ЦИЉ 
 

Циљ секције је да ученик унапређује физичке способности, 

моторичке вештине и знања из области атлетике и рукомета, 

ради очувања здравља и примене правилног и редовног 

физичког вежбања у савременим условима живота и рада. 

РАЗРЕД 
 

7 и 8 разред. 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

36 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
 

 

 

 

 

 

Разликује атлетске 

дисциплине. 

 

Развија своје моторичке 

способности применом 

вежбања из атлетике. 

 

Схвати вредност вежбања 

из атлетике за своје 

здравље. 

 

 

Примени научене технике 

 

 

Атлетика: 

 

 

Ниски старт, 

 

Високи старт, 

 

Штафета, 

 

Бацање кугле. 

 

 

 

 

 

 

 

1.Окупљање ученика, форирање 

екипа. 

2.Тркачка дисциплина, ниски 

старт- спринт 60 метара. 

3.Тркачка дисциплинаниски 

старт-спринт 60 метара. 

4.Тркачка дисциплина, ниски 

старт-спринт 100 метара. 

5.Тркачка дисциплина, ниски 

старт- спринт 100 метара. 

6.Тркачка дисциплина , ниски 

старт- 200 метара. 

7.Тркачка дисциплина , ниски 

старт- спринт 200 метара. 

8.Тркачка дисциплина , високи 

старт- штафета 4*100 метара. 

9.Тркачка дисциплина , високи 

старт- штафета 4*100 метара. 

10. Вежбеснаге, лагана 
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из атлетике у свакодневном 

животу. 

Поштује правила понашања 

и води рачуна о хигијени... 

Користи елементе технике 

у игри. 

Примењује основна 

правила рукомета у игри. 

Учествује на 

унутародељенским 

такмичењима. 

Поштује правила понашања 

у игри. 

Води рачуна о хигијени . 

Разликује елементе технике 

у игри. 

Развија своје моторичке 

способности. 

 

 

 

 

 

 

 

Хватање лопте у месту и 

кретању. 

 

 

Додавање лопте у месту и 

кретању. 

 

 

Вођење лопте 

 

 

Шутирање на гол у месту и 

кретању. 

 

 

Правила игре. 

 

истрчавања. 

11.Тркачка дисциплина, 

спринт/штафета. 

12.Тркачка дисциплина 

спринт/штафета. 

13.1ооо метара издржљивости. 

14.Бацачка дисциплина кугла- 

техника полазни положај и 

поскок. 

15.Бацачка дисциплина , кугла –

техника избачајна позиција. 

16.Бацачка дисциплина кугла –

техника,фаза избацивања и 

одржавања равнотеже. 

17.Вежбе снаге. 

18.Бацачка дисциплина кугла-

тестирање. 

 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

СЕКЦИЈА:РУКОМЕТ 

ЦИЉ 
 

Циљ учења физичког и здравственог васпитања (секција) 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. 
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РАЗРЕД 
 

Пети 

ГОДИШЊИ ФОНД  

ЧАСОВА 
 

36 

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
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− примени и поштује 

правила тимске и 

спортске игре у складу са 

етичким нормама; 

− навија и бодри учеснике 

на такмичењима и решава 

конфликте на социјално 

прихватљив начин; 

− користи различите изворе 

информација за 

упознавање са 

разноврсним облицима 

физичких и спортско-

рекративних активности; 

− прихвати сопствену 

победу и пораз у складу 

са „ферплејом“; 

РУКОМЕТ 

Обавезни садржаји 

Рукомет/минирукомет: 
Основни елементи технике 

и правила; 

- вођење лопте,  

- хватањa и додавањa 

лопте, 

- шутирања на гол, 

- финтирање, 

- принципи индувидуалне 

одбране 

- основна правила 

рукомета/минирукомета 

Спортски полигон 

 

Препоручени садржаји 
Напредни елементи 

технике, тактике и правила 

игре:  

- хватања котрљајућих 

лопти, 

- дриблинг, 

- шутирања на гол, 

- финтирање, 

основни принципи 

колективне одбране. 
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УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Достизање циља и исхода наставе и учења физичког и здравственог васпитања 

(секција) заснива се на јединству наставних и ваннаставних организационих облика рада, 

као основне претпоставке за остваривање циља кроз достизање исхода и стандарда овог 

васпитно-образовног подручја. 

Главна промена у савременој концепцији и пракси образовања и васпитања, па тако 

и у програму премета физичко и здравствено васпитање (секција), је померање тежишта 

са наставних садржаја на јасно дефинисане исходе, односно са наставних садржаја на 

процес учења и његове резултате. 

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

стекли у предмету физичко и здравствено васпитање (секција). Исходи представљају 

опис интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности ученика у три предметне области:  

- физичке способности, 

- моторичке вештине, спорт и спортске дисциплине и  

- физичка и здравствена култура.  

Они омогућавају да се циљ учења овог предмета достигне у складу са предметним 

и међупредметним компетенцијама и стандардима постигнућа. Исходи не прописују 

структуру, садржаје и организацију наставе, као ни критеријуме и начин вредновања 

ученичких постигнућа. 

Циљ и исходи предмета се остварују кроз наставу физичког и здравственог 

васпитања (секција) у трајању од једног школског часа. Програм петог разреда базиран је 

на континуитету усвојенихзнања, вештина, ставова и вредности из првог циклуса 

основног образовања и васпитања. 

Настава физичког и здравственог васпитања (секција) усмерена је према 

индивидуалним разликама ученика, које се узимају као критеријум у диференцираном 

приступу, па самим тим неопходно је упутити ученика или групу ученика, на олакшане 

или проширене садржаје у часовној, ванчасовној и ваншколској организацији рада.  

Где је неопходно, програмске садржаје потребно је реализовати према полу. 

 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 
 

СЕКЦИЈА ЗА ФУДБАЛ 

ЦИЉ 
 

Циљ учења физичког и здравственог васпитања (секција) је да 

ученик унапређује физичке способности, моторичке вештине и 

знања из области физичке и здравствене културе, ради очувања 

здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у 

савременим условима живота и рада. 

РАЗРЕД 
 

Шести 

ГОДИШЊИ 

ФОНД  

ЧАСОВА 
 

36 
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УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Достизање циља и исхода наставе и учења физичког и здравственог васпитања 

(секција) заснива се на јединству наставних и ваннаставних организационих облика рада, 

као основне претпоставке за остваривање циља кроз достизање исхода и стандарда овог 

васпитно-образовног подручја. 

Главна промена у савременој концепцији и пракси образовања и васпитања, па тако 

и у програму премета физичко и здравствено васпитање (секција), је померање тежишта 

са наставних садржаја на јасно дефинисане исходе, односно са наставних садржаја на 

процес учења и његове резултате. 

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

стекли у предмету физичко и здравствено васпитање (секција). Исходи представљају 

опис интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности ученика у три предметне области:  

- физичке способности, 

- моторичке вештине, спорт и спортске дисциплине и  

ИСХОДИ ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 
− примени и поштује 

правила тимске и 

спортске игре у 

складу са етичким 

нормама; 

− навија и бодри 

учеснике на 

такмичењима и 

решава конфликте 

на социјално 

прихватљив начин; 

− користи различите 

изворе 

информација за 

упознавање са 

разноврсним 

облицима физичких 

и спортско-

рекративних 

активности; 

− прихвати сопствену 

победу и пораз у 

складу са 

„ферплејом“; 

ФУДБАЛ 

Обавезни садржаји 

Фудбал/мали фудбал: 
Основни елементи технике и 

правила; 

- вођење лопте,  

- пријем и додавањa лопте, 

- шутирања на гол, 

- финтирање, 

- одузимање лопте, 

- основна правила 

фудбала/малог фудбала 

Спортски полигон 

 

Препоручени садржаји 
Напредни елементи технике, 

тактике и правила игре:  

- колективна игра у одбрани и 

нападу, 

- техника игре голмана, 

игра уз примену правила, 
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- физичка и здравствена култура.  

Они омогућавају да се циљ учења овог предмета достигне у складу са предметним 

и међупредметним компетенцијама и стандардима постигнућа. Исходи не прописују 

структуру, садржаје и организацију наставе, као ни критеријуме и начин вредновања 

ученичких постигнућа. 

Циљ и исходи предмета се остварују кроз наставу физичког и здравственог 

васпитања (секција) у трајању од једног школског часа. Програм шестог разреда базиран 

је на континуитету усвојенихзнања, вештина, ставова и вредности из петог разреда. 

Настава физичког и здравственог васпитања (секција) усмерена је према 

индивидуалним разликама ученика, које се узимају као критеријум у диференцираном 

приступу, па самим тим неопходно је упутити ученика или групу ученика, на олакшане 

или проширене садржаје у часовној, ванчасовној и ваншколској организацији рада.  

Где је неопходно, програмске садржаје потребно је реализовати према полу. 

 

 

ПРОГРАМ ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 

Циљ реализације наставе у природи: 

 - унапређивање укупног здравственог стања ученика, њиховог правилног психофизичког 

и социјалног развоја; 

 - усвајање активног, здравог и креативног начина живота и организовање слободног 

времена; 

 - проширивање постојећих и стицање нових знања о непосредном природном и 

друштвеном окружењу; 

 - развијање еколошке свести; 

 - социјализација ученика и стицање искуства у колективном животу. 

Сваке школске године Годишњим планом рада одељењска већа изабраће дестинације за 

наставу у природи, водећи рачуна о условима боравка, узрасту и потребама ученика. 

Настава у природи планира се за I,II,III и IV разред. Ученици издвојених одељења која 

раде у комбинацији могу бирати са којим ће разредима ићи. 

Циљ реализације излета/екскурзија:  

-остваривање циљева и задатака образовања и васпитања, циљева и задатака наставних 

предмета, као и непосредно упознавање са појавама и односима у природној и друштвеној 

средини, с културним, историјским и духовним наслеђем и привредним достигнућима. 

Наставним планом и програм за први циклус основног образовања и васпитања 

предвиђено је да се настава у природи остварују кроз облике образовно-васпитног рада 

којима се остварују обавезни и изборни наставни предмети. 

Наставним планом и програм предвиђено је да се излети и екскурзије остварују кроз 

остале облике образовно-васпитног рада. 
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За разредну наставу реализује се једнодневни излет на дестинације које одаберу учитељи, 

водећи рачуна о претходним искуствима са дестинацијама. За ученике предметне наставе 

организују се једнодневне,односно дводневне ексурзије. Дестинације, време реализације и 

трајање прецизира се годишњим планом рада сваке школске године 

Приликом реализације излета, наставе у природи и ексурзија за све узрасте сачиниће се 

посебни планови извођења, уз конкретизацију свих активности које ће се реализовати 

током путовања и боравка на одабраним дестинацијама. Родитељи ће на родитељским 

састанцима и Савету родитељ бити обавештени о предложеним дестинацијама и 

терминима и упознати са процедурама за реализацију. Након реализације разматраће се 

извештају на родитељским састанцима, седницама Савета родитеља школе, Наставничког 

већа и Школског одбора. 

 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

 

АКТИВНОСТИ 

ПРЕВЕНТИВНЕ 

АКТИВНОСТИ 

 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈ

Е 

 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТ

И 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈ

Е 

1.  Предлози 

одељењских већа о 

дестинацијама 

излета, наставе у 

природи и 

екскурзија за све 

узрасте 

-на седници 

Наставничког 

већа утврђен и 

усвојен предлог 

-руководиоци 

одељењских 

већа 

до 1. септембра 

2.  Инфромисање 

родитеља о овим 

предлозима на 

родитељским 

састанцима и Савету 

родитеља 

-на одељеским 

родитељским и 

седници Савета 

родитеља школе 

-ОС и 

родитељи 

прва и друга 

седмица 

септембра 

3.  Одређивањем 

дневница за 

наставнике на 

седници Савета 

родитеља 

-усвојена висина 

дневница 

-председник 

Савета 

родитеља 

до 15. септембра 

4.  Анкетирање 

родитеља о настави 

у природи, 

екскурзијама и 

излетима 

-припрема 

анкета 

-руководиоци 

одељењских 

већа, директор, 

ОС, секретар 

школе 

-током треће и 

четврте седмице 

недеље октобра 

5.  Расписивање 

тендера, 

-прикупљена 

тендерска 

секретар 

школе, 

у октобру 
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прикупљање понуда, 

састанци 

представника 

родитеља и избор 

агенција 

документација, 

одржани 

састанци и 

извршен избор 

помоћник 

директора, 

представници 

родитеља 

6.  Реализација 

одабраних излета, 

наставе у природи и 

екскурзија 

-одржане 

ексурзије , 

излети и настави 

у природи 

ОС, Према 

календару сваке 

школске године 

7.  Анализа 

реализованих излета, 

наставе у природи и 

екскурзија на 

родитељским 

састанцима, седници 

Наставничког већа 

школе, Савету 

родитеља школе, 

Школски одбор 

-одржани 

родитељски 

састанци и 

седнице 

-ОС, вође пута, 

председник 

Савета 

родитеља и 

директор 

после 

реализације 

активности 

8.  Постављање паноа 

са сликама на 

огласне табле у 

одељења, израда ЦД-

ова за ученике и 

прикази 

реализованих 

активности у 

школском листу, 

сајту и фејсбук- 

страни школе 

-урађене 

презентације 

екскурзија и 

наставе у 

природи 

ОС, чланови 

новинарске 

секције, 

наставник 

задужен за 

сајт, школски 

лист и 

фејсбук- 

страну школе 

после 

реализације 

активности 
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5.НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ПРЕМА 

НИВОУ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

Индивидуални образовни план  

 

Детету и ученику и одраслом коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, 

инвалидитета, тешкоћа у учењу, ризика од раног напуштања школовања и других разлога 

потребна додатна подршка у образовању и васпитању, установа обезбеђује отклањање 

физичких и комуникацијских препрека, прилагођавање начина остваривања школског 

програма и израду, доношење и остваривање индивидуалног образовног плана.  

Ученику који постиже резултате који превазилазе очекивани ниво образовних постигнућа, 

установа обезбеђује прилагођавање начина остваривања школског програма и израду, 

доношење и остваривање индивидуалног образовног плана.  

 

Индивидуални образовни план (у даљем тексту: ИОП) је посебан акт, који има за циљ 

оптимални развој детета и ученика и остваривање исхода образовања и васпитања, у 

складу са прописаним циљевима и принципима, односно задовољавања образовно-

васпитних потреба детета и ученика.  

ИОП израђује тим за додатну подршку детету, односно ученику на основу претходно 

остварених, евидентираних и вреднованих мера индивидуализације и израђеног 

педагошког профила детета, ученика и одраслог, а остварује се након сагласности 

родитеља, односно другог законског заступника.  

Уколико родитељ, односно други законски заступник, неоправдано одбије учешће у 

изради или давање сагласности на ИОП, установа је дужна да о томе обавести надлежну 

установу социјалне заштите у циљу заштите најбољег интереса детета, односно ученика.  

 

Врсте ИОП-а јесу:  

 

1) ИОП1 - прилагођавање начина рада и услова у којима се изводи образовно-васпитни 

рад; учење језика на коме се одвија образовно-васпитни рад;  

 

2) ИОП2 - прилагођавање циљева садржаја и начина остваривања програма наставе и 

учења и исхода образовно-васпитног рада;  

 

3) ИОП3 - проширивање и продубљивање садржаја образовно-васпитног рада за ученика 

са изузетним способностима.  

 

ИОП доноси педагошки колегијум установе на предлог тима за инклузивно образовање, 

односно тима за пружање додатне подршке детету и ученику.  

 

Тим за пружање додатне подршке детету у предшколској установи чине васпитач, стручни 

сарадник, сарадник, родитељ, односно други законски заступник, а у складу са потребама 

детета и педагошки асистент, односно лични пратилац детета, на предлог родитеља, 

односно другог законског заступника.  
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Тим за пружање додатне подршке ученику у школи чини наставник разредне наставе, 

односно наставник предметне наставе, одељењски старешина, стручни сарадник, родитељ, 

односно други законски заступник, а у складу са потребама ученика и педагошки 

асистент, односно лични пратилац ученика, на предлог родитеља, односно другог 

законског заступника.  

 

Доношењу ИОП-а 2 претходи доношење, примена и вредновање ИОП-а 1, а обавезно је 

прибављање мишљења интерресорне комисије за процену потреба за додатном 

образовном, здравственом и социјалном подршком детету и ученику.  

Мишљење интерресорне комисије за процену потреба за додатном образовном, 

здравственом и социјалном подршком детету и ученику, може да предвиди и измену 

плана наставе и учења.  

 

У првој години рада по ИОП-у, ИОП се вреднује тромесечно, а у свакој наредној години 

два пута у току радне, односно школске године.  

Спровођење ИОП-а прати Министарство, у складу са овим законом.  

Податак да је образовање стечено у складу са ставом 6. тач. 2) и 3) овог члана уноси се у 

одговарајући део обрасца јавне исправе.  

Ближе упутство за остваривање ИОП-а, његову примену и вредновање доноси министар. 
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ПРОГРАМ ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА 

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ИНКЛУЗИВНЕ НАСТАВЕ 

ПОДРУЧЈЕ 

РАДА 
АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

РЕЗУЛТАТИ 

АКТИВНОСТИ 

 

 

 

 

1. Израда 

оперативног 

плана 

 

Садржаји оперативног плана: 

1.подручја рада 2.активности 

3.носиоци активности  

4.време реализације 

активности  

5.резултати активности 

 

Тим за инклузију: 

 

Сви носиоци 

активности 

учествују у 

изради програма 

и иевалуирају 

активности  

Готов и усвојен 

оперативни план 

 

 

 

2. Евиденција 

ученикаса 

сметњама и 

тешкоћама 

у развоју 

Рад у Стручним већима 
Едуковани чланови 

колектива 

Број одржаних 

састанака 

Запажања учитеља и 

наставника о деци са 

сметњама и тешкоћама у 

учењу и развоју 

Сви учитељи и 

одељенске 

старешине, педагог, 

директор 

Укупан број 

евидентираних 

ученика 

Процена психомоторног 

развоја деце са сметњама у 

учењу 

Интерресорна 

комисија, педагог 

Укупан 

бројреализованих 

процена 

 

 

3. Подршка 

субјектима 

образовно 

васпитног 

рада 

Стручно усавршавање у 

области инклузије 

Сви учитељи и 

одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници, педагог - 

психолог, директор 

Број 

реализованих 

едукација и број 

обучених 

наставника 

Саветодавно инструктивни 

рад са свим учитељима  и 

наставницима на састанцима 

Стручних већа 

Едуковани чланови 

колектива и педагог 

школеТим за 

инклузију 

Укупан број 

састанака 

Стручних већа 

Индивидуални рад са децом 

са сметњама и тешкоћама у 

раду и развоју 

Педагог школе 

Сервисни центар – 

разни профили 

стручњака 

Укупан број деце 

обухваћени 

ндивидуалним 

третманом 

Саветодавно-инструктивни 

рад едукованих чланова 

колектива 

Едуковани чланови 

колектива Тим за 

инклузију 

Укупанбројсастан

ака 
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Индивидуални и групни рад 

са родитељима деце са 

тешкоћама и сметњама у 

учењу и развоју 

Учитељ, одељењски 

старешина, педагог, 

психолог 

 

Укупан број 

родитеља 

обухваћених 

саветодавним 

радом 

 

4.Сарадња са 

Центром за 

социјални рад 

Сарадња са Социјалним 

радницима 

Одељењски 

старешина 

педагог 

психолог 

Директор 

Размена 

информац. 

Прикупљање 

података 

Анализа 

података 

 

5.Сарадња са 

здравственим 

службама 

Сарадња са Развојним 

саветовалиштем 

Дом аздравља 

Сарадња са Интерресорном 

комисијом 

Одељењски 

старешина 

педагог 

психолог 

Директор 

Разменаинформа

цијаПрикупљањ

еподатакаАнали

заподатака 

 

6. Сарадња са 

локалном 

заједницом 
Сарадња са школама 

Одељењски 

старешина  

педагог  

психолог 

директор 

Укупан број 

децеобухваћене 

сарадњом број и 

врста контакта 

 

7. Стручно 

усавршавање Праћење ефеката стручног 

усавршавања 

Одељењски 

старешина 

 педагог 

психолог 

директор 

израђени 

евалуциони 

упитници 

написани 

извештаји 

 

8. Аналитичко 

истраживачки 

рад 

Израда и 

анализаевалуционихупитник

а 

Тим за инклузију 

прикупљенипод

ацинаписаниизв

ештајипредложе

нидаљикораци 

Анализаподатаканаосновудо

кументацијетима – 

евиденцијадеце 

Тим и подтимови за 

инклузију 

прикупљенипод

ацинаписаниизв

ештајипредложе

нидаљикораци 

Анализа података добијених 

евалуацијом и 

документацијом рада 

Учитељ, одељењски 

старешина, Тим за 

инклузију 

прикупљенипод

ацинаписаниизв

ештајипредложе

нидаљикораци 

 

 

 

 

 

 

 

9.Вођењедокуме

ИзрадаГодишњег плана за 

инклузију 

Тим за инклузију 

Педагошки колегијум 

Директор 

чланови подтимова 

написан 

годишњи план 

Израда оперативног плана 

активности 
Тим за ИОП 

написан 

оперативни план 

Вођење документације о 

активностима Тима за 
Тим за ИОП 

уредна 

документација о 
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нтације инклузију  активностима 

Израда полугодишњег и 

годишњег извештаја Тима за 

инклузију 

Тим за инклузију 

Директор 

чланови  

подтимова 

написани 

полугодишњи и 

годишњи 

извештаји 

 

 ПРОГРАМ  ПРЕВЕНЦИЈЕ ОСИПАЊА УЧЕНИКА 

ПРОГРАМ  ПРЕВЕНЦИЈЕ ОСИПАЊА УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Сарадња са релевантним 
институцијама 

Директор школе Август, септембар и стално 

Организација свечане приредбе 
поводом пријема првака  

руководство школе и 
учитељи који преузимају 1. 

разред 

септембар сваке школске 
године 

Унапређивање информисаности 
родитеља преко сајта, електронског 
дневника и огласне табле 

наставник информатике, 
Тим за медијску промоцију 

школе 
стална активност 

Дан отворених врата, кад родитељи 
могу присуствовати настави по свом 
избору 

наставници једном месечно 

Укључивање родитеља у школске 
културне и спортске активности 

стручна већа, тимови и 
наставници физичког 

васпитања 
периодична активност 

Унапређење безбедности ученика у 
школском простору 

Тим за безбедност у 
сарадњи са руководством 

школе 
стална активност 

Укључивање ученика у ваннаставне 
активности 

Наставници, стручни 
сарадници 

стална активност 

Организовање екскурзија и 
рекреативне наставе за ученике 

Тим за организовање 
екскурзија и рекреативне 

наставе 
једном годишње 

Посете културним манифестацијама 
у граду (позориште, биоскоп, 
педагошки концерти) 

стручна већа, тимови једном месечно 

Сарадња са Јавним градским 
превозом ради усклађивања реда 
вожње са потребама ученика при 
доласку у школу и повратку из ње 

руководство школе 
стална активност, 

септембар 

Приступ ученицима са уважавањем 
и толеранцијом 

сви запослени у школи стална активност 

Поштовање различитости сви запослени у школи стална активност 

Рад на промоцији школе Тим за медијску промоцију стална активност 
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ПЕДАГОШКО КОРЕКТИВНИ РАД 

Педагошко корективни рад је значајна обавеза, учитеља и предметних наставника, 

посебно одељенских старешина и стручних сарадника. Школа ће разрадити програме 

за подршку ученицима у процесу учења, личног и социјалног развоја. Планови рада ће 

бити конципирани уважавајући сопсобности и могућности ученика, а задаци и 

активности ће бити диференцирани према индивудуалним потребама ученика. Где је 

неопходно школа ће, заједно са родитељима, тражити помоћ и стручњака из других 

институција. 

 

Биће предузимане следеће мере: 

 1. Учитељи и наставници водиће рачуна о правилном држању тела ученика при 

седењу, стајању и кретању. 

 2. Повременим мењањем места седења у односу на таблу спречаваће се 

непотребне деформације на кичменом стубу. 

 3. У првим месецима а и током године (по потреби), логопед ће извршити 

тестирање артикулације, проверу познавања слова, ниво усвојености читања и писања, 

обавиће дијагностицирање и укључиће ученике у индивидуални и групни корективни 

рад.  

4.Благовремено ће бити уочавани ученици првог и осталих млађих разреда који при 

читању, писању и другим школским пословима држе главу ниско и биће предлагано 

родитељима да такву децу воде на специјалистички преглед код специјалисте за очи. 

 5. За децу која носе наочаре или слушне апарате потребно је утврдити која 

места у одељењу им највише одговарају. 

 6.Наглуви и глуви ученици ће бити укључени у слушне и говорне вежбе, с 

циљем да се допринесе потпуније остваривање развоја говора и језика као једног од 

основних задатака наставе са ученицима оштећеног слуха, јер од степена реализације 

развоја говора ове деце зависи успешан ниво васпитно образовног рада. 

 7. Учитељи и наставници физичког васпитања ће на часовима физичког 

васпитања уводити вежбе којима се коригује неправилан и обезбеђује правилан 

физички развој ученика.  

 8. У зависности од психомоторног развоја поједини ученици ће бити 

укључивани у посебне вежбе којим ће се допринети нормалан раст и напредовање. 

 9. Учитељи, наставници и стручни сарадници ће обратити посебну пажњу да 

неки ученици којима су неопходна извесна помагала не избегавају да их користе. 

 10. Деца која имају развојне проблеме, емоционалне сметње, проблеме у 

понашању и учењу упутиће се школском педагогу. 

 11. Посебну пажњу посветити ученицима који су променили средину, због чега 

је неопходно да савладају извесне разлике у току претходног школовања у оном делу 

где је с њима потребан допунски рад. 

 12. школски педагогу сарадњи са одељенским старешинама и родитељима, 

благовремено ће утврђивати узроке слабијег напредовања неких ученика и у процесу 

саветодавног рада са наставницима, ученицима и родитељима предлагаће мере које је 

потребно предузимати да се спорије напредовање отклони. 

 13. Сви наставници и стручни сарадници су дужни да прилагоде професионално 

понашање и захтеве према ученицима који имају здравствене проблеме озбиљније 

природе, телесне недостатке и разне функционалне сметње. 
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 14. Посебна пажња се мора посвећивати стварању климе међусобног поштовања 

и уважавања, а да ученици са развојним проблемима буду лепо прихваћени и не буду 

исмевани од стране осталих ученика. 

 15. школа мора показати посебан смисао за сарадњу са ученицима који имају 

сметње у развоју и са њиховим родитељима. 

 16. О деци која имају здравствених и разних функционалних сметњи, о раду с 

њима и њиховом напредовању, стручни сарадници воде евиденцију, водећи рачуна које 

чињенице нису за јавну употребу. 
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 НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА „Чувам те“ 

Платформа 'Чувам те' је прва национална платформа за превенцију и заштиту од 

вршњачког насиља у Србији. 

Ова платформа намењена је деци, ученицима, родитељима и просветним радницима, 

али ће је користити и људи из државне управе и локалних самоуправа како би се 

борили против тог проблема, наводи се у саопштењу. Осим тога, “Чувам те” је и алат 

који ће нам помоћи у борби против насиља према наставницима и свим запосленима у 

школама широм Србије. 

Ана Брнабић, председница Владе Србије, која је и представила поменуту платформу, 

истакла је да је у сврху борбе против вршњачког насиља измењен и Протокол о 

поступању у установи у одговору на насиље, занемаривање и злостављање, као први 

корак ка системском уређењу тог проблема. 

Иначе, платформа “Чувам те” један је од резултата заједничког рада Владе Србије, 

синдикалних организација просветних радника и организација цивилног друштва. 

“Надамо се да ће ова платформа омогућити централизацију овог сложеног проблема, 

системски приступ превенцији, интеграцију кључних актера (деца, наставници, 

родитељи) и то кроз квалитетни едукативни онлине канал”, истакла је Брнабић. 

 

                   ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКТА  „Покренимо нашу децу“  

 Имплементација програма „Покренимо нашу децу“ планира се кроз  свакодневну   

15-минутну физичку активност за ученике од 1. до 4. разреда у свим основним 

школама у Републици Србији.Промоција здравља и физичке активности у циљу  

СМАЊЕЊА ДЕФОРМИТЕТА код  деце  од 1.- 4.  разреда основне школе.  

 

    ФАЗЕ ПРОЈЕКТА  

  1.Припремна фаза, 2. Примарне обуке ,3. Секундарне обуке,4.Фаза имплементације 

  Развијање  компетенција наставника разредне наставе да применом програма утичу 

на 

               

  ПРАВИЛАН ПСИХО-ФИЗИЧКИ РАЗВОЈ ДЕЦЕ, УНАПРЕЂИВАЊЕ 

                  ДИДАКТИЧКО- МЕТОДИЧКЕ КОМПЕНТЕНЦИЈЕ наставника разредне 

наставе  

               за  програмирање и планирање програма вежби превенције код ученика од 

1.- 4. разреда  

  основне школе. 

  Значај пројекта се огледа у могућности имплементације програма 

СВАКОДНЕВНИХ  ПРЕВЕНТИВНИХ ВЕЖБИ  У ТРАЈАЊУ ОД 15 МИНУТА. 
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Учешће школе на НАГРАДНОМ  КОНКУРСУ у оквиру Пројекта  

     НОСИОЦИ ПРОЈЕКТА:  

    • ПОКРОВИТЕЉ  

    Министарство просвете, науке и технолошког развоја (МПНТР) 

  • ДОНАТОР Бренд “Aqua Viva” компаније Књаз Милош  

  • КООРДИНАТОР И РЕАЛИЗАТОР ПРОЈЕКТА  Српски савез професора 

физичког васпитања 

 и спорта (ССПФВС, КООРДИНАТОР:Миленка Бијорац-учитељ ушколи «Растко 

Немањић» 

„Одговоран однос према здрављу“ 

Радна група састављена од стручњака из МПНТР, ЗУОВ-а и здравствене праксе 

креирала је обуку за запослене у образовно-васпитним установама, односно 

стручним сарадницима основних, средњих стручних школа и гимназија који ће 

пренети искуства и информације свим запосленима у школи. 

Реализатори обуке (теме, радионице и прилоге) су  здравствени стручњаци које 

ангажовао УНФПА, саветници из МПНТР, ЗУОВ-а 

„Одговоран однос према здрављу“ 

Законом о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 

88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020) у Општим 

принципима образовања и васпитања (члан 7) прописује принцип: развијање и 

практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог 

здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности. 

 Овај принцип се остварује кроз реализацију обавезног предмета Физичко и 

здравствено васпитање   

Осим кроз часове физичког и здравственог образовања, настава у којој се налазе 

здравствени садржаји је у првом циклусу основног образовања, и у оквиру 

предмета Свет око нас и Природа и друштво, па се кроз исходе, наставне теме и 

садржаје развија  правилан и одговоран однос према здрављу, превенцији, 

заштити од болести, личној хигијени и основним мерама заштите здравља. 

Наглашавамо да је Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. 

гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 

6/2020) прописана недељна норма часова и не могу се уводити нови предмети, а 

да се не укине неки од постојећих. У супротном би сваки нови предмет значио 

додатно оптерећење за ученике. Међутим, теме као што су физичко, 

репродуктивно и ментално здравље, ставови и вредности о очувању здравља, 

демократској култури, спречавање насиља и превенција болести зависности, 

поремећаја у исхрани, промене у пубертету и адолесценцији, али и екологија, 

саобраћајна култура, које код ученика унапређују ставове, вредности, знања и 

вештине, обрађују се у оквиру наставних јединица различитих обавезних 

предмета и у оквиру ваннаставних активности, изборних програма, 

факултативних активности, пројеката, јер су прописане законом као опште 

међупредметне компетенције.  
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Наставници су обавезни да бирају садржаје којима ће ове међупредметне и 

опште компетенције развити код ученика. 

Нужност да се здравствена писменост развија кроз све предмете намеће се као 

императив, нарочито када имамо ограничено деловање, као што је то случај за 

време епидемије. Програм се односи на оснаживање запослених у ОВ 

установама за  примену концепта којима се подстиче развијање одговорног 

односа према здрављу, очувању здравља и безбедности ученика, као и за 

примену принципа родне равноправности и пружа им активну подршку у 

планирању и остваривању наставних и вананаставних активности везаних за ову 

област. 

Обука развија следеће компетенције: 

o К2 Компетенције за поучавање и учење; 

o К3 Компетенције за подршку развоју личности детета и ученика 

 

Оснаживање запослених у образовно васпитним установама за  примену концепта 

којима се подстиче развијање одговорног односа према здрављу, очувању здравља и 

безбедности ученика, као и за примену принципа родне равноправности. 

 

                               УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 

Упoслeдњa двa рaзрeдa oснoвнe шкoлe oргaнизуje сe учeничкипaрлaмeнт . 

1) дaвaњa мишљeњa ипрeдлoгa стручним oргaнимa, шкoлскoм oдбoру, Сaвeту 

рoдитeљa и дирeктoру o прaвилимa пoнaшaњa ушкoли, мeрaмa бeзбeднoсти учeникa, 

Гoдишњeм плaну рaдa, Шкoлскoм рaзвojнoм плaну, Шкoлскoм прoгрaму, нaчину 

урeђивaњa шкoлскoг прoстoрa, избoру уџбeникa, слoбoдним aктивнoстимa, учeшћу нa 

спoртским и другим тaкмичeњимa и oргaнизaциjи свих мaнифeстaциja учeникa у 

шкoли и вaн њe и другим питaњимa oдзнaчaja зa њихoвo oбрaзoвaњe; 

2) рaзмaтрaњa oднoсa исaрaдњe учeникa инaстaвникa, вaспитaчa илистручнoгсaрaдникa 

и aтмoсфeрe ушкoли; 

3) oбaвeштaвaњa учeникa o питaњимa oдпoсeбнoгзнaчaja зa њихoвo шкoлoвaњe и o 

aктивнoстимa учeничкoгпaрлaмeнтa; 

4) aктивнoгучeшћa упрoцeсуплaнирaњa рaзвoja шкoлe иусaмoврeднoвaњушкoлe; 

5) прeдлaгaњa члaнoвa стручнoг aктивa зa рaзвojнo плaнирaњe и тимa зa 

прeвeнциjувршњaчкoгнaсиљa изрeдa учeникa. 

 

 Пaрлaмeнт чинe пo двa прeдстaвникa свaкoг oдeљeњa сeдмoг и oсмoг рaзрeдa у 

oснoвнoj шкoли, Члaнoвe пaрлaмeнтa бирajу учeници oдeљeњскe зajeдницe свaкe 

шкoлскe гoдинe. Члaнoви пaрлaмeнтa бирajу прeдсeдникa. 

 Пaрлaмeнт бирa двa прeдстaвникa учeникa кojи учeствуjу у рaду Шкoлскoг 

oдбoрa, З склaду сa члaнoм 119. Oвoг Зaкoнa. 

 Учeничкипaрлaмeнтимa пoслoвник o рaду. 

 Прoгрaмрaдa пaрлaмeнтa сaстaвни je дeo Гoдишњe гплaнa рaдa шкoлe. 
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 Учeнички пaрлaмeнт и шкoлa мoгудa сe удружe у зajeдницу учeничких 

пaрлaмeнaтa, кao идa сaрaђуjу сa удружeњимa и oргaнизaциjaмa кoje сe бaвe зaштитoм 

и унaпрeђeњeм прaвa учeникa. 

 Одељенске заједнице ученика 7. и 8. разреда су на почетку сваке школске 

године бирају  своје представнике (по два ученика по одељењу) из Дежеве, Постења и 

Шароња који ће бити чланови  УП  и који ће заступати ученике у решавању питања од 

значаја за њихово школовање. 
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1.  

Конституисање 

Ученичког парламента 

 Избор председника УП и 

заменика председника 

Укључивање 

ученика у живот и 

рад школе 

С
ас

та
н

ак
 

ч
л
ан

о
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2.  

Упознавање са 

пословником о раду УП 

Усвајање плана и 

програма рада УП 

 

Развијање 

одговорног 

понашања 
С

ас
та

н
ак

 У
П

 

се
п

те
м

б
ар

 

С
ек

р
ет

ар
,п

е
д
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о

г,
ч

л
ан

о
в
и

 

ш
к
о

л
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3.  Набавка уџбеника 

Развијање 

одговорности у раду 

и подизање ниво 

рада школе уопште С
ас

та
н

ак
 

У
П

 

Ф
еб

р
у

ар
,м

ар
т 

С
ек

р
ет

ар
,

О
С

,ч
л
а
н

о
в

и
 

 
4.  

Давање мишљења и 

предлога стручним 

органима,ШО  и 

директору школе 

Упознавање са Годишњим 

планом рада школе и 

радом Тимова  у школи 

Учешће ученика у 

решавање школских 

питања  

С
ас

та
н

ак
 У

П
 

С
еп

те
м

б
ар

, 
(п

р
ем

а 

п
о
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еб

и
).
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П
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5.  

Укључивање у Програм 

заштите деце/ученика од 

злостављања... 

Правовремено 

препознавања 

насиља 

С
ас

та
н

ак
 

У
П

 

О
к
то

б
ар

 и
 

у
 т

о
к
у

 

го
д

и
н

е
 

Ч
л
ан

о
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У
П
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6.  

Учешће у раду 

ванаставних 

активности(израда зидних 

новина,школског 

листа,спортских 

такмичења,екскурзија 

ученика,Фестивалу 

стваралаштва младих... ). 

Укључивање 

ученика у област 

ваннаставних 

активности 

С
ас

та
н

ак
 У

П
 

С
еп

те
м

б
ар

 и
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о

к
у
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д
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н
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7.  

Учешће у 

самовредновању рада 

школе 

Подизање 

мотивације за 

успехом 

С
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8.  
Прослава Дана 

школе,Светог Саве идр. 

Укључивање 

ученика у прославу 

значајнијих 

празника у школи С
ас

та
н

ак
 У

П
 

Д
ец

ем
б

ар
 и

 

у
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о
к
у
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9.  

Разматрање успеха и 

дисциплине 

Утврђивање критеријума 

за избор најбољег ученика 

Анализа успеха и 

истицање најбољих 

ученика 

С
ас

та
н

ак
 

У
П

 

Н
а 

к
р

ај
у

 

св
ак

о
г 
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10.  Организација такмичења 
Учешће на 

такмичењима 

С
ас

та
н

ак
 

У
П

 

Ф
еб

р
у

ар
,м

ар
т.

..
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н
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11.  Набавка уџбеника 

Развијање 

одговорности у раду 

и подизање ниво 

рада школе уопште С
ас

та
н

ак
 

У
П

 

Ф
еб

р
у

ар
м

ар

т С
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12.  

Израда паноа 

професионалне 

оријентације и 

информације везане за 

упис у средњу школу 

Мотивисање 

ученика за избор 

занимања 

С
ас

та
н

ак
 У

П
 

А
п

р
и

л
, 

м
ај

. 

Ч
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о
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 У
П
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13.  

Припреме за полагање 

квалификационог 

испита(мала матура и 

матурско вече). 

Подизање знања на 

виши ниво,успешан 

завршетак 

осмогодишњег 

школовања С
ас

та
н

ак
 У

П
 

М
ај

, 
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14.  
Анализа рада и предлог 

садржаја програма УП за 

наредну школску годину 

Анализа рада у 

протеклој години и 

успешнији рад у 

следећој С
ас
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6.ДРУГА ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 

 

6.1ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА, ПРОГРАМ СПРЕЧАВАЊА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И 

ПРОГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ  ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА 
 

 Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања, програм спречавања 

дискриминације и програми превенције других облика ризичног понашања, као што су, 

нарочито, употреба алкохола, дувана, психоактивних супстанци и малолетничка 

делинквенција, саставни су део школског програма и остварују се у складу са Законом. 

Програми из става 1. овог члана остварују се кроз различите наставне и слободне 

активности са ученицима, запосленима, родитељима, односно другим законским 

заступницима у сарадњи са јединицом локалне самоуправе, у складу са утврђеним 

потребама. 

У остваривање програма из става 1. овог члана укључују се и физичка и правна лица са 

територије јединице локалне самоуправе, установе у области културе и спорта, 

вршњачки посредници, као и лица обучена за превенцију и интервенцију у случају 

насиља, злостављања и занемаривања, дискриминације и других облика ризичног 

понашања. 

Листу лица обучених за превенцију и интервенцију у случају насиља, злостављања и 

занемаривања, дискриминације и других облика ризичног понашања и листу школа 

које су својим активностима постале примери добре праксе у спровођењу програма из 

става 1. овог члана, утврђује министар. 

Ближе услове за утврђивање листа из става 4. овог члана прописује министар. 

Листе из става 4. овог члана објављују се на званичној интернет страни Министарства. 

Програм ваннаставних активности ученика 

 

РЕД. 

БРОЈ 

АКТИВНОСТИ 

ПРЕВЕНТИВНЕ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

14.  

Увођење у праксу Посебног 

протокола за заштиту деце 

и ученика од насиља, 

злостављања и 

занемаривања у образовно 

васпитним установама 

Истицање 

основне идеје 

Протокола, 

подсећање на 

кораке у 

поступању, 

шематски 

прикази на 

огласној табли и 

на видним 

местима у школи 

Задужени 

чланови тима и 

секретар школе 

Август, 

септембар 

15.  

Подизање нивоа свести и 

повећање осетљивости свих 

укључених у живот и рад 

установе за препознавање 

насиља, злостављања и 

Рад Тима за 

заштиту 

деце/ученика од 

насиља (план 

рада тима, 

Задужени 

чланови тима и 

ПП служба 

у току године 
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занемаривања. редовни 

састанци Тима, 

обавештавање 

ученика, 

родитеља и 

запослених о 

активностима и 

плану рада) 

16.  

Смањивање познатих и 

потенцијалних ризика 

(маркирање ризичних 

периода у години, у дану, 

периодично) и различитих 

активности са повећаним 

ризиком - екскурзије 

турнири, такмичења 

одржавање матуре, 

празници... 

Планирање, 

предвиђање, 

спровођење 

заштитних мера 

Запослени Током 

године 

17.  

Упознати ученике да 

препознају и пријаве 

конфликтне ситуације, 

запослени да превентивно 

делују, а родитељи 

адекватно реагују. 

часови 

одељењског 

старешине и 

радионице  

 

одељењске 

старешине, 

стручни 

сарадници 

 

током целе 

године, 

према 

плановима 

рада 

одељењског 

старешине и 

плановима 

стручних 

сарадника 

18.  

Обрада тема у оквиру ЧОС 

које се односе на 

упознавање са правилима 

понашања у школи и израду 

одељењских правила; теме 

везане за другарство, 

узајамно уважавање, 

толеранцију; теме везане за 

ненасилно решавање сукоба 

Организовање 

обуке у свим ОЗ 

и на нивоу 

школе 

Одељенске 

старешине, 

запослени, 

Савет родитеља 

Септембар 

октобар 

 

19.  

Теме везане за насиље, 

посебно електронско 

насиље,трговину људима, 

опсаности од злоупотребе 

психоактивних супстанци и 

алкохола, дискриминације, 

затим поступање установе, 

мере 

часови 

одељењског 

старешине и 

радионице 

представници 

локалне 

средине, 

помоћник 

директора, 

одељењске 

старешине 

током целе 

године, 

према 

плановима 

ЧОС-а и 

плану лица 

из локалне 

средине 
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20.  

Рад у области културних, 

спортских, хуманиратних и 

других активности уз 

укључивање ученика у 

разноврсне садржаје 

-приредба за 

полазак у школу 

-програми у 

оквиру Дечје 

недеље  

-обележавање 

Дана школе и 

Светог Саве 

 -учешће у 

хуманитарним 

акцијама  

-учешће на 

конкурсима  

-учешће на 

такмичењима  

-спортски 

турнири 

-одељеске 

старешине  

-руководиоци 

секција  

-Тим 

-током целе 

године, 

према 

Годишњем 

плану рада 

школе 

21.  

Рад са родитељима ученика 

који испољавају проблеме у 

понашању 

-појачан 

васпитни рад 

кроз 

информисање, 

договарање о 

даљем 

поступању и 

сарадњи 

-одељески 

старешина и 

стручни 

сарадници, 

директор 

школе 

-у септембру 

и по потреби 

током године 

22.  

Рад са ученицима 

члановима Ученичког 

парламента 

-упознавање 

чланова УП са 

протоколом 

ЗНЗЗ 

-дебате везане за 

злоупотребу 

алкохола и 

психоактивних 

суспстанци, 

превенцију 

насиља 

чланови 

парламента, 

координатор 

УП 

 наставници  

октобар и 

током године 

23.  

Упознавање родитеља са 

Посебним протоколом о 

заштити деце- родитељи 

ученика I разреда – по 

потрби и у другим 

одељењима 

родитељски 

састанци 

одељењске 

старешине 

I разред 

новембар, а 

остали у току 

године 

24.  
Упознавање ученика са 

Посебним протоколом о 

на часовима 

одељењског 

стручни 

сарадници и 

од септембра 

до децембра 
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заштити деце и поступању у 

установи у одговору на 

насиље злостављање и 

занемаривање и забрану 

дискриминације за I и V 

разред 

старешине одељењске 

старешине 

25.  

Идентификовање и рано 

препознавање ризика од 

насиља, злостављања и 

занемаривања и 

дискриминације 

разговор 

одељењских 

старешина и 

утврђивање 

стања у 

одељењима 

чланови Тима и 

одељењске 

старешине 

квалификаци

они периоди 

и по потреби 

у току године 

26.  

Предлози Тима о мерама за 

превенцију и заштиту 

одељења у којима је 

утврђена присутност ризика 

од појаве насиља, 

злостављања и 

дискриминације 

седница Тима Тим у току године 

27.  

Извештавање органа 

управљања, Савета 

родитеља и Ученичког 

парламента о раду Тима 

на седницама директор 

школе 

јануар - мај -

јун 

 

Када насиље, злостављањање и занемаривање наступи, предузима се следеће: 

 

Ред. 

број 

ИНТЕРВЕНТНЕ 

АКТИВНОСТИ 
Начин реализације 

Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

1.  

Проверавање сумње 

или откривање насиља, 

злостављања или 

занемаривања и 

дискриминације 

-прикупљањем 

информација / 

директно или 

индиректно / -

преглед видео записа 

Тим и сви 

запослени 

редовно 

током године 

2.  
Прекид насиља и 

смиривање учесника 

на месту дешавања 

раздвојити 

сукобљене и по 

потеби пружити или 

обезбедити потребну 

помоћ 

сви запослени 

у установи 

у тренутку 

дешавања 

3.  
 Обавештавање 

родитеља 

телефонским путем 

или писмено 

одељески 

старешина Тим, 

директор 

одмах после 

прекида и 

смиривања 

или по 

сазнању 
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4.  

Консултације у вези 

насиља које се десило / 

околности, анализа 

чињеница, процена 

нивоа / 

разговор и анализа 

ситуације 

одељењски 

старешина, 

дежурни 

наставник, 

стручни 

сарадници, 

Тим, директор, 

ученички 

парламент 

непосредно 

након 

догађаја 

5.  

Појачан васпитни рад 

са ученицима који су 

извршили први ниво 

насиља 

-разговор са 

починиоцима насиља  

-разговор са 

ученицима који су 

трпили насиље 

 -разговор са 

ученицима 

сведоцима насиља и 

целим одељењем  

-разговор са 

родитељима 

-одељењски 

старешина и 

родитељ 

психолог, 

педагог 

увек када се 

деси насиље 

6.  

Евиденција и праћење 

понашања ученика у 

насиљу првог нивоа и 

извештавање Тима 

-евиденција насиља  

-праћење мера  

-писани извештај 

Тиму на крају 

тромесечја 

одељењски 

старешина 

код сваке 

појаве 

насиља првог 

нивоа 

7.  

Појачан васпитни рад 

са ученицима који су 

поновили насиље првог 

нивоа 

-прикупљање 

инфромација и 

разговори 

одељењског 

старешине и 

стручних сарадника 

са учеником и 

родитељима и даљи 

васпитни рад са 

учеником и 

одељењем -по 

потреби директор 

покреће 

васпитнодисциплинс

ки поступак 

-одељењски 

старешине  

-стручни 

сарадници  

-остали 

чланови Тима  

-директор  

-родитељ 

увек када 

одељењски 

старешине 

процени да је 

овај рад 

неопходан, 

рад код 

једном или 

неколико 

пута 

поновљеног 

насиља првог 

нивоа 

8.  

Послови везани за 

процедуре насиља 

другог нивоа 

изјаве ученика у 

присуству родитеља 

о самој ситуацији  

-прикупљање 

осталих података 

 -разговори 

-одељењски 

старешине  

-стручни 

сарадници  

-остали 

-увек када се 

деси насиље 

другог нивоа 
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одељењског и 

стручних сарадника 

са учеником и 

родитељима 

- даљи појачан 

васпитни рад са 

учеником и 

одељењем  

-по потреби 

директор покреће 

васпитнодисциплинс

ки поступак 

чланови Тима  

-директор  

-родитељ 

9.  

Послови везани за 

процедуре насиља 

трећег нивоа 

-послови око 

прикупљања 

инфромација  

-изјаве о насиљу 

ученика коју он даје 

директора у 

присуству стручног 

сарадника и 

родитеља /ако није 

спречен /  

-директор покреће 

васпитно-

дисциплински 

поступак  

-изрицање мере  

-инфромисање, по 

потреби укључивање 

и сарадња са 

Центром за 

социјални рад, 

здравственим 

службама, 

полицијом, 

Школском управом и 

другим 

-одељењски 

старешине  

-стручни 

сарадник,  

-остали 

чланови Тима 

 -директор  

-родитељ  

-представници 

других 

организација 

-увек када се 

деси насиље 

трећег нивоа 

10.  

Подношење пријава 

надлежним органима, 

организацијама и 

службама и 

обавештавање Школске 

управе о насиљу трећег 

нивоа 

-пре подношења 

пријаве разговор са 

родитељима  

-писмена пријава 

-писмено 

обавештење 

директор 

школе 

-у року од 24 

сата 

11.  

Израда оперативног 

плана заштите за 

ученика-ученике 

-планови за сваког 

ученика појединачно 

Тим за заштиту 

/ ОС, стручни 

сарадник, 

директор, 

-у сваком 

насиљу 

трећег нивоа 
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родитељ и др. 

12.  

Информисање Центра 

за социјални рад и 

полиције о сумња или 

сазнање о насиљу, 

злостављања или 

занемаривању и 

дискриминацији које 

ученик трпи у 

породици 

-писмено 

обавештење 

-директор 

школе 

- када се 

сумња или се 

утврди да 

постоји такво 

насиље 

13.  

Послови везани за 

процедуру када је 

запослени починилац 

насиља, злостављања и 

занемаривања и 

дискриминације 

-директор школе 

предузима мере 

према запосленом, а 

са дететом 

процедура заштите 

-директор 

школе 

-када је 

запослени 

починилац 

14.  

Обавештавање 

полиције када је 

родитељ починилац 

насиља и злостављања 

или дискриминације 

према запосленом 

-позивање полиције -директор,  

-секретар,  

-дежурни 

наставник  

-чланови Тима 

-одмах када 

се насиље 

деси 

15.  

Обавештавање 

родитеља, по потреби и 

полиције и Центра за 

социјални рад о насиљу 

ученика према 

запосленом - покретање 

васпитнодисциплинско

г поступка за тог или те 

ученике -изрицање 

васпитно-дисциплинске 

мере у складу са 

Законом 

-обавештавање 

родитеља и 

надлежних 

институција  

-рад на процедури 

покретања васпитно 

дисциплинског 

поступка и изрицања 

васпитнодисциплинс

ке мере на седници 

НВ 

-директор 

школе  

 

 

-директор и 

остали 

учесници у 

васпитнодисци

плиском 

поступку 

-одмах када 

се насиље 

деси 

16.  

Обавештавање 

родитеља, полиције и 

Центра за социјални 

рад о сумњи да је 

починилац насиља 

треће одрасло лице 

-усмено и писмено 

обавештавње 

-директор 

школе  

 

-одмах по 

сазнању 

Улоге и одговорности – ко шта ради када постоји сумња на насиље или се насиље 

догоди: 
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ДЕЖУРНИ НАСТАВНИК  

- дежура у складу са распоредом;  

- уочава и пријављује случај;  

- покреће процес заштите детета (реагује одмах у случају насилног понашања)  

- обавештава одељењског старешину/васпитача о случају;  

- евидентира случај у књигу дежурства; 

 - сарађује са Тимом за заштиту деце од насиља. 

 

ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА  

- уочава случајеве насилног понашања и реагује одмах;  

- учествује у процесу заштите деце;  

- разговара са учесницима насиља;  

- информише родитеље и сарађује са њима;  

- по потреби, сарађује са Тимом за заштиту деце од насиља;  

- прати ефекте предузетих мера;  

- евидентира случај и води документацију;  

- по потреби, комуницира са релевантним установама. 

 

ТИМ, ПСИХОЛОГ, ПЕДАГОГ (укључују се кад се насиље налази на другом и трећем 

нивоу, или када се насиље са првог нивоа учестало понавља)  

- уочава случајеве насилног понашања- покреће процес заштите детета, реагује одмах; - 

обавештава одељењског старешину и сарађује са њим;  

- по потреби, разговара са родитељима;  

- пружа помоћ и подршку деци/ученицима, наставницима;  

- разматра случај (2. и 3. ниво) и осмишљава мере заштите;  

- обавља консултације, предлаже заштитне мере, прати ефекте предизетих мера; 

 - по потреби, сарађује са другим установама;  

- евидентира случај. 

 

ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ  

- дежура по распореду; 

 - прекида насиље; 

 - уочава и пријављује случајеве насилног понашања. 

 

УЧЕНИЦИ, ДЕЦА  

- уочавају случајеве насилног понашања;  

- траже помоћ одраслих;  

- пријављују одељењском старешини/васпитачу;  

- за теже случајеве консултују чланове школског Тима; 

 - учествује у у мерама заштите. 
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НИВОИ НАСИЉА И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ 

 
ВИД НАСИЉА ПРВИ НИВО ДРУГИ НИВО ТРЕЋИ НИВО 

ФИЗИЧКО 

ударање чврга, 

гурање, штипање, 

гребање, гађање, 

чупање, уједање, 

саплитање, 

шутирање, прљање, 

уништавање 

ствари. 

шамарање, 

ударање, гажење, 

цепање одела, 

"шутке", 

затварање, 

пљување, отимање 

и уништавање 

имовине, 

измицање столице, 

чупање за уши и 

косу 

туча,  дављење, бацање, 

проузроковање 

опекотина и других 

повреда, ускраћивање 

хране и сна, излагање 

ниским температурама, 

напад оружјем 

ПСИХИЧКО 

омаловажавање, 

оговарање, 

вређање, ругање, 

називање погрдним 

именима, псовање, 

етикетирање, 

имитирање, 

"прозивање" 

уцењивање, 

претње, 

неправедно 

кажњавање, 

забрана 

комуницирања, 

искључивање, 

манипулисање 

застрашивање, 

уцењивање уз озбиљну 

претњу, изнуђивање 

новца или ствари, 

ограничавање кретања, 

навођење на 

коришћење 

наркотичких средстава 

и психоактивних 

супстанци, укључивање 

у деструктивне групе и 

организације 

СОЦИЈАЛНО 

добацивање, 

подсмевање, 

искључивање из 

групе или 

заједничких 

активности, 

фаворизовање на 

основу 

различитости, 

ширење гласина 

сплеткарење, 

ускраћивање 

пажње од стране 

групе 

(игнорисање), 

неукључивање, 

неприхватање, 

манипулисање, 

искоришћавање 

претње, изолација, 

малтретирање групе 

према појединцу или 

групи, организовање 

затворених група 

(кланова) које има за 

последицу 

повређивање других 

СЕКСУАЛНО 

добацивање, 

псовање, ласцивни 

коментари, ширење 

прича, 

етикетирање, 

сексуално 

недвосмислена 

гестикулација 

сексуално 

додиривање, 

показивање 

порнографског 

материјала, 

показивање 

интимних делова 

тела, свлачење 

завођење од стране 

одраслих, подвођење, 

злоупотреба положаја, 

навођење, изнуђивање 

и принуда на сексуални 

чин, силовање, инцест 

ОБЛИЦИ НАСИЉА И 

ЗЛОСТАВЉАЊА 

ЗЛОУПОТРЕБОМ 

ИНФОРМАЦИОНИХ 

ТЕХНОЛОГИЈА И 

ДРУГИХ 

КОМУНИКАЦИОНИХ 

ПРОГРАМА 

узнемиравајуће 

позивање, слање 

узнемиравајућих 

порука СМС-ом, 

ММС-ом 

оглашавање, 

снимање и слање 

видео записа, 

злоупотреба 

блогова, форума и 

четовања, снимање 

камером 

појединаца против 

њихове воље, 

снимање насилних 

сцена, дистрибуирање 

снимака и слика, дечија 

порнографија 
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снимање камером 

насилних сцена, 

дистрибуирање 

снимака и слика 

 

Ради уједначеног и примереног поступања, установа у превенцији и интервенцији на 

насиље, злостављање и занемаривање, општим актом утврђује као лакше повреде 

обавеза ученика: 

- понављање насилног понашања са првог нивоа када васпитни рад није делотворан; 

- насилно понашање са другог нивоа када појачани васпитни рад није делотворан. 

 

Насилно понашање са трећег нивоа може да буде третирано као тежа повреда обавеза и 

као повреда забране утврђене Законом, у зависности од околности (последице, 

интензитет, учесталост, учесници, време, место, начин и др.), што процењују тим за 

заштиту и директор. 



.ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА 

САДРЖАЈИ 

ПРОГРАМА 

АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

НАЧИН И 

ПОСТУПАК 

ОСТВАРИВАЊА 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈА 

ПРОГРАМА 

Израда програма 

превенцију болести 

зависности, васпитно 

запуштног  и свих 

облика деликвеног 

понашања 

Учешће деце у 

изради програма 

Учешће 

наставника у 

изради програма 

На састанку ШТ 

Унапређење квалитета 

живота ученика: 

 -развијањем негативног 

става код ученика, 

према коришћењу ПАС, 

развијање социјално 

пожељних облика 

комуникације и 

стварање безбедне 

средине за живот и рад 

ученика 

 -укључивање свих 

носилаца превентивних 

и интервентних 

активности 

Континуирано 

усклађивање 

подзаконских аката 

школе са свим 

законским изменама 

Информисање 

ученика о 

законским 

изменама 

Континуирано  

информисање у 

сарадњи са 

секретаром 

школе 

На састанку  

Дефинисање улога и 

одговорности у примени 

процедура и поступака 

свих актера школе 

Учествовање у 

доношењу 

правила 

понашања у 

школи 

Учествовање у 

доношењу 

правила 

понашања у 

школи 

На седници 

Наставничког већа 

Реализација радионица о 

штетности  и опасности 

употреба ПАС, као и о 

ризицима деликвентог 

понашања 

Учестововање  у 

радионицама 

Реализација 

радионича 
На часовима ОС 

Обавештавање родитеља 

и разговор о ситуацијама 

употребе ПАС и/или 

испољавања ризичних 

облика понашања 

Разговори, 

размена 

информација 

Разговори ОС и 

предметних 

наставника  

На одмору, пре и 

после наставе 

Евалуација програма и 

евентуалне измене на 

основу документације 

Исказивање 

мишљења о 

активностима 

програма 

Исказивање 

мишљења о 

активностима 

програма 

На састанцима, 

седници 

Наставничког већа  

 

 

 

   6.2.ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 

 Школа у сарадњи са установaма за професионалну оријентацију помаже родитељима, 

односно другим законским заступницима и ученицима у избору средње школе и занимања, 

према склоностима и способностима ученика и у том циљу прати њихов развој и информише 

их о карактеру и условима рада појединих занимања. Ради праћења индивидуалних склоности 

ученика и пружања помоћи ученицима и њиховим родитељима, односно другим законским 

заступницима у избору средње школе и занимања, школа формира тим за професионалну 

оријентацију, у чијем саставу су стручни сарадници и наставници, разредне старешине 

ученика осмих разреда. Тим за професионалну оријентацију реализује програм 

професионалне оријентације за ученике седмог и осмог разреда.  

 Основни циљ професионалне оријентације је упознавање ученика са светом занимања, 

упознавање са различитим пословима и професијама у којим се ти послови обављају 
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иразвијање свести код ученика о личним склоностима и интересовањима и способностима за 

бављење одређеним пословима и занимањима. Реализује се кроз различите садржаје у оквиру 

редовне и додатне наставе, слободне активности, посете, наставу у природи, излете и 

ексурзије. Крајњи циљ је да се ученици добро процене своје способности и интересовања, 

стекну правилан став о радном ангажовању и оспособе да самостално одаберу наставак 

школовања. Интензивне активност у овој области ради се са ученицима седмог и нарочито 

осмог разреда и у наредној табели су те активности и наведене. 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. 

Писмени и ликовни 

радови који се односе 

на теме о будућем 

занимању 

Предметни наставници Током целе године 

2. 
Анкете о избору 

занимања 

Одељењски старешина, 

педагог 

Друго полугодиште 

3. 

Предавања ученицима и 

родитељима о 

факторима који утичу 

на избор занимања и о 

могућностима 

запошљавања 

Одељењски старешина, 

педагог 

Октобар, 

април 

4. 
Посета Сајму 

образовања 

Одељењске старешине  

8. разреда 

Април, 

мај 

5. 

Обавештавање ученика 

и родитеља о 

могућностима уписа у  

средње школе 

Одељењски старешина, 

педагог 

Април, мај, јун 

6. 

У оквиру обавезних 

школских активности 

развијати иусмеравати 

интересовања ученика 

Предметни наставници Током целе године 

7. 

У оквиру слободних 

активности и додатног 

рада, исто тако, 

развијати и усмеравати 

професионална 

интересовања 

Предметни наставници Током целе године 

8. Сарадња са Тимом за 

професионалну 

Одељењски старешина,  Током целе године 
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оријентацију педагог 

9. 

Саветодавни рад са 

ученицима којима је 

потребно помоћи у 

професионалном 

развоју и опредељењу 

за будуће занимање 

Одељељски старешина, 

педагог, психолог 

Током целе године  

10. 

Инфромисање 

родитеља о њиховом 

учешћу у избору средње 

школе; о организацији 

пробног завршног и 

оствареним 

резултатима,  

организацији завршног 

испита 

Одељењски старешина, 

педагог, психолог 

Друго полугодиште 

 

 

6.3.ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

Школа сарађује са здравственим установама у спровођењу здравствене заштите ученика, у 

складу са законом. 

Брига о здрављу ученика заузима једно од кључних места у раду Школе. Од школске 

2017/2018. године у оквиру предмета физико васпитање уведено је здравствено васпитање у 

првом и петом разреду, а од школске 2018/2019. године и у другом и шестом разреду. Брига о 

здрављу прожима се у редовној настави многих предмета / Свет око нас, Природа и друштво, 

Биологија, Географија, Хемија, Физичко и здравствено васпитање /, у часовима одељењског 

старешине, а представници неких институција локална средина веома су ангажовани при 

реализацији овог програма . Пре свих ту су здравствене установа, а посебно патронажна 

служба, Завод за јавно здравље, потом Црвеног крста и МУП-а. Циљ програма је друштвена и 

лична брига о здрављу сваког детета.  

Један од најважнијих циљева у области здрваствне заштите је и развијање, код сваког ученика 

појединачно, свести о значају очувања личног здравља и значаја његовог активног односа 

према томе, као и развијање правилног односа према исхрани, слободном времену, боравку у 

природи, редовним консултацијама у здравственим службама и избегавању ризичних 

ситуација и понашања, која могу штетно утицати на њих. 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

 

АКТИВНОСТИ 

ПРЕВЕНТИВНЕ 

АКТИВНОСТИ 

 

 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

     1. 

 

Систематски прегледи 

 

обављање 

 

здравствене 

 

октобар,  
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ученика у Дому 

здравља при упису у 

предшколско, први 

разред и даље у 3, 5. и 

7. разреду, као и 

приликом уписа у 

средњу школу.  

прегледа у 

здравственој 

установи у 

присуству 

родитеља  

установе  новембар, 

aприл и мај  

      

     2. 

 

 

Вакцинација ученика  

 

вакцинација у 

здравственој 

установи у 

присуству 

родитеља  

здравствене 

установе  

према календару 

здравствене 

установе  

     3. Стоматолошки преглед  по одељењима 

одржана 

предавања и 

обављени 

систематски 

прегледи зуба у 

школској 

амбуланти  

школски  

стоматолог  

током године  

       

     4. 

 

Предавање патронажне 

службе Дома 

здравља:према избору 

тема Дома здравља,а 

које се односе на 

одређени узрасто/личне  

хигијене, преко здраве 

исхране, промена у 

пубертету до бављења 

спортом и заштите од 

алкохола, дувана и 

психоактивних 

супстанци / 

 

-предавање у 

сваком одељењу 

од 1-8 разреда, 

према плану 

службе  

 

Патронажна 

служба Дома 

здравља  

 

-према плану 

Дома здравља  

    5. Предавања о трговини 

људима представника 

МУП-а за ученике 7. 

или 8. разреда  

радионице у 

сваком одељењу  

-МУП  -према плану 

МУП-а  

    6. Предавање о болестима 

зависности Завода за 

јавно здравље  

радионице у 

сваком одељењу  

7. и 8. разреда  

вршњачки 

едукатори и 

одељењске 

старешине  

-према 

календару Завода  

   7. Обележавање 

значајних датума 

везаних за здравствену 

превенцију  

-часови 

одељењског 

старешине, 

еколошка 

секција  

одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници  

током године 

 

   8. Реализација тема на 

ЧОС-у:  

часови 

одељењског 

одељењске 

старешине или 

-према 

плановима током 
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„Стоматолог није 

баук“- 1. разред  

„Лична хигијена“, „У 

здравом телу здрав 

дух“  

2. разред  

„Водимо рачуна о 

здрављу“,“Дечаци и 

девојчице се разликују“  

3. разред  

„Чувамо наше здравље-

исхрана, спорт“, 

„Дечаци и девојчице се 

мењају“, „Стоматолог 

није баук“  

4. разред  

„Како да се здраво 

хранимо“, 

„Злоупотреба дроге и 

превенција 

наркоманије“ 5. разред,  

„Шта знамо о 

болестима зависности“, 

‘’Рачунари-како их 

користимо'',,Лична 

хигијена’’, Шта је 

стрампутица’’,6.разред 

’’Комплекси и шта је са 

њима’’, 

“Социјализација 

полног 

нагона”,''Наша свест о 

алкохолу  и    дроги”, 

''Компијутерска 

зависност'',Предлажемо 

вам здрав стил живота 

“ 

за 7.-разред 

“Наличје полног 

живота” 

“Болести зависности”, 

 за 8.-разред 

старешине  предавачи из 

локалне средине  

године  

  

  

  9. 

 

 

Реализација акције –  

Дан здраве исхране  

 

укључивање 

свих ученика, 

постављање 

трпезе са 

здравом храном  

 

наставници 

биологије  

 

једном у првом 

полугодишту  

    Бављење спортом - сви одржани часови наставници током године на 
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  10. часови физичког 

васпитања, часови 

спортских секција, 

боравак на настви у 

природи и излету, 

недеље спорта, 

наставак активности 

пројекта Здраво 

растимо  

физичког 

васпитања, 

секција, 

такмичења у овој 

области, 

турнира, 

рекреација током 

наставе у 

природи, излета 

и екскурзија  

физичког 

васпитања и 

одељењске 

старешине  

свим наведеним 

садржајима  

 

6.4.ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 

Школа у сарадњи санадлежним установама брине о социјалној заштити, посебно ученика из 

осетљивих друштвених група, на основу програма социјалне заштите. У колико је потребно 

школа организује прикупљање средстава за ове сврхе кроз акције школског спорта, 

волонтирања и других добротворних акција.  

Школа посебно води рачуна о ученицима који имају потешкоће у продичном окружењу –

породица у процедури развода брака, лоши узајамни односи родитеља, озбиљнија болест ужег 

члана породице или ученика, тешки материјални услови, проремећаји понашања родитеља 

или ученика, болести зависности родитеља или ученика, други поремећаји понашања – 

бежање из школе, крађа, припадност деструктивној групи. За ове ученике организују се 

посебне активности у сарадњи са локалном заједницом, пре свега Центром за социјални рад. 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ  

- директор школе  

- стручни сарадници  

- одељенске старешине и наставници  

- правна служба школе  

- радници Центра за социјални рад  

- родитељи  

Носиоци активности детектују и идентификују социјални проблем, те информишу путем 

дописа раднике Центра за социјални рад који на основу налаза и мишљења школе, одлазе на 

терен, преиспитују породичну ситуацију и уз помоћ различитих законских мера пружају 

социјалну заштиту ученицима и њиховим породицама. 

  

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ  

Начин реализације активности се одвија најпре у школи где стручни сарадници уз сарадњу 

учитеља, старешина и наставника детектују социјални проблем независно од тога да ли је 

повезан с понашањем ученика и/или чланова његове породице. Стручни сарадници тада 

путем дописа обавештавају Центар за социјални рад, који предузимају мере из свог делокруга 

рада - одлазе на терен, преиспитују породичну ситуацију, обављају информативне разговоре с 

ученицима и/или члановима њихових породице. Када утврде потребне чињенице реализују 

одређене социјалне и законске мере и пружају социјалну заштиту ученицима и њиховим 
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породицама У циљу ефикасније сарадње школе и Центра за социјални рад могућ је и долазак 

радника Центра за социјални рад у школу, где се даље формира заједнички тим за заштиту 

ученика који прави лични план заштите ученика и ради на његовој реализацији. 

ВРЕМЕНСКА ДИНАМИКА АКТИВНОСТИ  

Опсервација и идентификација ученика с одређеним социјалним проблемима се у школи 

одвија свакодневно. У почетку стручни сарадници проблем покушају решити уз сарадњу 

родитеља (службеним позивима у школу и информативним разговорима), а уколико нема 

разултата, по потреби током школске године, шаљу дописе Центру за социјални рад те тиме 

укључују Центар у решавање одређеног проблема. 

НАЧИН ВРЕДНОВАЊА И КОРИШТЕЊА РЕЗУЛТАТА ВРЕДНОВАЊА 

Праћење резултата спроведених мера и поступака се састоји од праћења и вредновања 

промена у понашању ученика и уклањању социјално угрожавајућих и ризичних фактора из 

социјалне околине ученика. Врло је важна повратна информација Центра за социјални рад 

школи, односно благовремена узајамна комуникација. 

РЕДН

И 

БРОЈ 

АКТИВНОСТИ 

ПРЕВЕНТИВНЕ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈ

Е 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТ

И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈ

Е 

1. 

 

Идентификацијаученикасат

ешкоћама у 

емоционалномразвоју, 

сазревању, променама у 

понашању, тешкоћама у 

напредовању и 

тежимпородичнимпроблеми

ма 

-

подациизупитн

иказарадитељеу

ченикапрвограз

реда, 

разговорсароди

тељима, 

подациЦентраз

асоцијалнирад 

(ЦСР), 

разговорсаучен

ицима, ОС, 

наставницима. 

-родитељи, 

ЦСР, 

стручнисарадни

ци, ОС, 

наставници. 

токомшколскег

одине 

2. 

Радсародитељиманаоснажи

вањузарешавањепроблемау

ченикакојисупоследицапоре

мећенихпородичниходноса 

 

-саветодавно – 

инструктивнира

дсародитељима 

и ученицима 

-

стручнисарадни

ци, наставници 

, ЦСР 

токомшколскег

одине 

3. 

Оспособљавањеродитељаза

решавањепроблемакојисеод

носенапонашањеученика 

Саветодавно – 

инструктивнира

дса родитељима 

Стручнисарадн

ици,наставници 

, ЦСР 

током школске 

године 
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4. 

 

Сарадњасасоцијалниминсти

туцијама 

предавања, 

саветодавнираз

говори, 

тематско – 

едукативнеради

онице, 

студијеслучаја 

ЦСР, 

представнициш

кол 

према потреби 

5. 

 

Посредовање у 

остваривањуправанаматериј

алнупомоћ /уџбеници, 

настава у природи, 

екскурзије, лечења, 

летовање/ 

-

упућивањедопи

саодговарајућој

институцији и 

разговорисарод

итељима 

одељењскестар

ешине, ЦСР, 

општина, 

Црвеникрст 

током школске 

године 

6. 

 

Организацијахуманитарних

акција 

договорсародит

ељима, 

ученицима и 

наставницима; 

-

Ученичкипарла

мент, 

наставници 

током школске 

године 

7. 

 

Донације у пројектимаза  

ученике 

у 

оквирупројекат

аобезбеђенасре

дства и 

помоћовимучен

ицима 

-

реализаторипро

јекта и 

организацијекој

егафинасирају 

 

током школске 

године 

 

6.5..ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Заштита животне средине обухвата активности усмерене на развој еколошке свести, као и 

очување природних ресурса. Очување природних ресурса односи се и на упознавање са 

коришћењем и рационалном употребом тих ресурса у области енергетике. Школа доприноси 

заштити животне средине остваривањем програма заштите животне средине -локалним 

еколошким акцијама, заједничким активностима школе, родитеља и јединице локалне 

самоуправе у анализи стања животне средине и акција за заштиту животне средине.  

У оквиру овог програма ученици се информишу о значају очувања животне средине, са 

посебним освртом на њихов лични допринос и ангажовање у реализацију акција на нивоу 

школе и локалне  заједнице. На часовима наставници биологије у редовоној настави и у раду 

еколошке секције. 

 У редовној настави приликом обраде пригодних тема / Свет око нас, Природа и друштво, 

географија, биологија, физика, хемија, техничком/ ученици ће добити информације о 

загађивачима ваздуха, глобалном отопљавању, променама у клими и њиховом утицају на 

живот на планети, значају одрживе енергије, значај селекције отпада, рециклаже истог, 



917 

 

заштити вода, шума, утицај отпада, посебно пластике, на животну средину, опасности од 

пожара и поплава.  

 
РЕДН

И 

БРОЈ 

АКТИВНОСТИ 

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

 

 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. 

Реализација теме на часовима одељенске 

заједнице:ЗДРАВЉЕ НА УСТА 

УЛАЗИ,ПУШЕЊЕ ИЛИ 

ЗДРАВЉЕ,ЗДРАВА ХРАНА,за ученике 

од првог до четвртог разреда. 

Наше дружење на екскурзији“, 

„Уређујемо учионицу“,“  

5.разред,На екскурзији..“, „Уређујемо 

учионицу“, 

6.разред 

,„На екскурзији..“, „Уређујемо 

учионицу“,“ „Наши трагови по клупама, 

зидовима“ “Култура живљења“  

7. разред „Уређујемо учионицу“,“  

8. разред „За успомену школи“ 

 

-часови 

одељенског 

старешине 

-одељенске 

старешине 

-прeма 

плановима 

током године 

2. 

Рад еколошке секције-израда едукативних 

паноа, мерења загађења реке, посета 

Заводу за јавно здравље, постављање 

садница украсног шибља и цвећа у 

школском дворишту, прикупљање 

података са интернета о загађењу животне 

средине, обележавање дана борбе против 

пушења, Дана вода, Дана планете Земље, 

Дана озонског омотача... 

 

-рад еколошке 

секције, посета 

околине града, 

израда и 

постављање 

паноа, брига о 

биљкама у 

школском 

дворишту 

Наставник 

задужен за рад 

еколошке 

секције, 

ученици 

-према  

плановима  

током године 

 

3. 
Акција „Очистимо Србију“- локална 

средина 

 

-чишћење 

града и 

околине 

-ОС и ученици, 

остали 

запослени 

Април или мај 

4. 

Сакупљење секундарних сировина-акција 

сакупљања старог папира -одлагање 

потрошених батерија -одлагање отпада у 

школи у посебним контејнерима 

 

-током године 

редовно 

сакупљање и 

одлагање 

отпада и 

секундарнихси

ровина 

-ОС и ученици 

и  

предметни  

наставници,  

чланови  

еколошке 

секције 

Током целе 

године 

5. 
Постављање жардињера са цвећем у 

школској згради и дворишту и уређење  

учионица 

-током године 

редовно 

одржавање и 

неговање 

зеленила и 

школског 

простора  

-ОС и ученици 

и предметни 

наставници 

Током целе 

године 
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6.6.ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 

Сарадња са локалном самоуправом реализује се на основу програма сарадње са локалном 

самоуправом. 

Школа прати и укључује се у дешавања на територији јединице локалне самоуправе и заједно 

са њеним представницима планира садржај и начин сарадње, нарочито о питањима од којих 

зависи развитак школе. 

Ова сарадња одвија се и на територији издвојених одељења. 

Као оснивач школе локална самоуправа значајно утиче на рад школе, а првенствено  кроз 

различите облике финансирања , од свакодневног рада, до унапређења материјално-техничких 

услова. Одељење за друштвене делатности, односно просветна инспекција прати рад школе, а 

такође и друге инспекцијске службе 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

 

АКТИВНОСТИ 

ПРЕВЕНТИВНЕ 

АКТИВНОСТИ 

 

 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТ

И 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈ

Е 

1. Достављање свих 

извештаја о раду 

школе у претходној 

школској години 

-секретар школе  

доставља извештаје  

Општинској 

просветној  

инспекцији 

-Школском оброру у 

коме су 3 члана из ЛС 

-директор 
 и стручни  

сарадници /  

припремају  

извештаје  

 

15.септембар 

2. Достављање 

Годишњег плана 

рада школе за 

наредну годину и  

Школски програм / 

који се доноси на 

период од 4 године 

/  

секретар школе  

доставља планове  

Општинској 

просветној  

инспекцији 

 

директор  и  

стручни  

сарадници /  

припремају  

планове 

 

15.септембар 

3. Спискови ученика 

и наставника  

који имају право на 

месечне карте / 

материјална 

накнада за  исте 

секретар школе  

доставља планове  

Општинској 

просветној  

инспекцији 

 

ОС,наставници,

секретар школе 

7.септембар 

4. Израда различитих 

финансијских  

извештаја  

и финнсијских  

-шеф рачуноводства  
доставља податке  

сектору за друштвене  

делатности 

-директор 

школе  

и шеф 

рачуноводствa 

-сваког месеца 

током одине 
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планова , рачуни, 

изводи,  

потраживања 

школе,  

полугодишњи и 

годишњи 

извештаји 

  

5. Учешће на 

пројектима за  

средства 

унапређења  

материјално- 

техничких услова  

рада  

-достављање потребне  

документације на  

конкурс 

 

-Учесници 

израде пројекта 

-током године 

6. Избор 

представника 

локалне  

самоуправе у 

Школски одбор 

-секретар доставља  

захтев у склади са  

процедуром када је то 

потребно 

-Школски 

одбор,  
директор и  

секретар школе 

 

-када је 

потребно  

да се бира нови  

члан 

 

7. Присуство 

раличитим  

састанцима 

везаним за рад 

школе 

 

-учешће директора,  
шефа рачуноводства,  

секретар 

-директор,  

шеф 

рачуноводства,  

секретар 

 

-током године 

8.  

Присуство 

представника 

локалне 

самоуправе унеким 

активностима 

школе 

-пријем ученика 1. 

разреда, прослеве Дана  

школе, Светог Саве, 

посета делегација ван  

града школе и сл. 

-директор  и  

стручни  

сарадници /  

припремају  

планове  

-Школски 

одбор,  
 

-током године 

9. Разни 

инспекцијски 

прегледи везани за 

припремљеност 

школе за рад и рад 

током године 

-Обилазак инспектора -секретар школе 

директор  и  

стручни  

сарадници /  

 

-током године 

10. Сарадња са месним  

канцеларијама на 

чијим  

територијама се 

-разматрање проблема  
везаних за рад школе и  

решавање истих 

 

-директор,  
представници  

месних 

заједница 

-током године 
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налази матична 

школа и издвојена 

одељења. 

 

11. Партнерски за 

образовање (у 

оквиру НАРНС 

пројекта) 

- Партнерство 

родитеља и 

просветних радника у 

Новом Пазару за 

добробит  

-наставници 

-родитељи 

-септембар, 

децембар, мај 

 

 

6.7.ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

Полазећи од циља и задатака образовања и васпитања у породици и школи, истичемо значај 

сарадње породице и школе. Сарадња ова два фактора је неопходна на свим подручјима, 

живота и рада младих и одраслих. И родитељи и наставници су одговорни за свестран, 

хармоничан, физичкоздравствени и интелектуални развој, као и за морално, естетско и радно 

васпитање. Имајући у виду савремене услове живота, неки родитељи имају тешкоћа у 

остваривању васпитног утицаја на децу па им је потребна помоћ школе. Због тога нам је 

примарни циљ идентификовање врсте и степена тешкоћа, а потом и планирање активности. 

Да би били што успешнији у подстицању и праћењу напредовања, учења и развоја ученика, 

потребно је да родитеље приближимо школи, да их мотивишемо за сарадњу у решавању 

школских и заједничких питања и проблема и да им „пружимо“ практична упутства за 

васпитно деловање код куће. Активним ангажовањем родитеља у животу школе, пружа им се 

могућност да упознају организацију и рад школе и наставнике, и тако стекну увид у 

активности, у резултате рада своје и друге деце. Да би сарадња била што успешнија, треба да 

се одвија континуирано, плански, систематски, са јасно утврђеним циљевима, задацима, 

облицима, методама, садржајима и динамиком њихове реализације.  

Циљ сарадње са породицом је непосредна, отворена, сарадња са разумевањем, поверењем, 

интересовањем и спремношћу наставника школе да пружа адекватну помоћ родитељу и 

ученику. Заједнички циљ породице и школе је што потпунији и целовитији развој ученика – 

социјализацијски, мисаони, сазнајни, радни, формирање вештина и навика. Жељено стање 

сарадње са породицом: - информисаност о очекивањима и могућностима сарадње породице и 

школе - укључивање родитеља у све облике сарадње које ће школа реализовати у наредном 

периоду. 

Родитељи имају своје представнике у Школском одбору, које бирају из чланова Савета 

родитеља школе. Савет родитеља школе бира се сваке школске године до 15. септембра, чине 

га по један представник сваког одељења школе и предшколских група. Годишњим планом 

рада прецизније се одређује рад савета родитеља школе. 

 

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

АКТИВНОСТИ 

ПРЕВЕНТИВНЕ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОС

ТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ 

1.  Први родитељски 

састанци – информисање 

родитеља о изменама у 

-за родитеље 

предшколских 

група и ученика 

-одељењске 

старешине 

-прва седмица 

септембра 
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законима и програмима, 

упознавање са 

календаром рада сваке 

школске године, 

распоредом часова, 

терминима за 

индивидуалне разговоре 

и избору дестинација за 

излете, наставу у 

природи и ексурзије, 

врши се избор 

представника у Савет 

родитеља школе у сваком 

одељењу 

првог разреда 

општи родитељски 

са приредбом, а 

потом у свим 

одељењима 

одржани 

родитељски 

састанци 

2.  Родитељски сатанци 

током године на којима 

се разматра успех 

одељења, васпитно-

дисциплинске мере, 

реализација образовно-

васпитног рада / редовна 

настава, допунска и 

додатна, такмичења, 

пробна тестирања итд. 

-одржани 

родитељски 

састанци 

-одељењске 

старешине 

на крају сваког 

тромесечја 

3.  Учешће родитеља у 

избору уџбеника 

-информисање 

родитеља о избору 

уџбеника 

-састанак 

Савет 

родитеља 

-март 

4.  Избор агенција за 

реализацију излета, 

екскурзија, наставе у 

природи и екскурзија – 

представници родитеља 

-састанци 

представника 

родитеља и избор 

-родитељи и 

одељењске 

старешине 

-септембар, 

октобар 

5.  Присуство часовима у 

данима отворених врата 

 

сваког месеца један 

дан у 

седмици/школа 

утврђује и 

информише 

родитеље који су то 

дани/родитељи 

могу да 

присуствују часу 

или часовима у 

одељењу свог 

-наставници, 

родитељи 

-једном 

месечно према 

утврђеном 

распореду 
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детета 

6.  Организација другарске 

вечери за ученике осмог 

разреда 

-разматрање 

понуда и избор 

објекта 

-представници 

родитеља и 

ученика 8. 

разреда 

мај 

7.  Анкетирање родитеља о 

квалитету сарадње школе 

са породицом и 

анкетирање родитеља у 

процесу самовредновања 

рада школе 

-анкетирани по 2-3 

родитеља из сваког 

одељење школе на 

крају првог 

полугодишта, 

 -анкетирање 

чланова Савета 

родитеља школе на 

крају другог 

полугодишта, 

анкетирање 

родитеља у 

процесу 

самовредновања 

-ОС и стручни 

сарадници 

јануар и јуни, 

по плану 

самовреднова

ња 

8.  Ангажовање родитеља у 

Тиму за превенцију 

насиља, Тиму за школско 

развојно планирање, 

Тиму за самовредновању 

и Тимовима за подршку 

ученицима који раде по 

ИОП-у и Тиму за 

превенцију насиља 

-учешће на 

седницама 

наведених тимова и 

другим 

активностима тих 

тимова 

чланови 

тимова, 

родитељи 

током године 

9.  Информисање родитеља: 

 -на огласној табли школе 

информације о календару 

рада, сменама и звоњењу, 

терминима за 

индивидуалне разговоре, 

писменим проверама 

ученика током године и 

другим питањима 

 -разна обавештења и 

информације а 

активностима и посебно 

резултатима са 

такмичења на сајту 

-постављена 

обавештења и 

ажурирање сајта 

- наставник 

информатике, 

директор, 

наставници и 

стручни 

срадници 

током године 
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школе 

10.  Присуство родитеља 

разним културним и 

друштвеним 

активностима – 

приредбе, прославе, 

креативне радионице, 

реализација наставе, 

реализација 

хуманитарних 

активности, присуство 

промоцији 

најуспешнијих ученика 8. 

разреда и промоција 

најуспешнијих такмичара 

, пријем родитеља 

ученика носиоца Вукове 

дипломе 

присусутво 

приредбама , 

изложбама, 

такмичења, 

одржани часови 

родитеља у 

настави, присуство 

промоцији 

најуспешнијих 

наставници, 

родитељи 

током године 

11.  Разне акције родитеља -

преко Градског савета 

родитеља реализација 

предавања за родитеље и 

ученике о превенцији 

болести зависности, 

учешће у пројектима 

-предавање на 

Савету родитеља 

школе -активности 

пројеката 

-чланови 

Савета 

родитеља 

школе, 

родитељи, 

директор 

током године 

12.  Индивидуални 

разговори, саветодавни 

рад и помоћ у решавању 

проблема везаних за дете  

-разговори, помоћ, 

упућивање на друге 

институције 

-ОС, стручни 

сарадници, 

директор  

током године 

13.  Клуб родитеља и 

наставника 

-Уврстити у 

Годушњи план рада 

и активности 

предвидети истим 

-Клубови родитеља 

и наставника - 

групе родитеља и 

наставника 

заинтересовани да 

се активније 

укључе у креирање 

и реализацију 

програма који 

-родитељи 

-наставници 

-ученици 

Клуб о својим 

активностима 

редовно 

(током године) 

информише: 

Савет 

родитеља, 

Наставничко 

веће, школске 

тимове, 

родителје, 

наставнике и 

ученике о 

планираним и 

спроведеним 

активностима 
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пружају подршку 

за све учеснике 

активне у 

образовном 

процесу – ученике, 

родителје и 

наставнике. 

(сајт школе, 

кампање, инфо 

пултови, 

часопис 

школе, итд). 
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6.8.ПРЕЗЕНТОВАЊЕ ШКОЛЕ И ЊЕНИХ УЧЕНИКА 

Школски сајт је место где се презентују све инфромације о раду школе и сајт се ажурира са 

реализацијом разних активности. Посебна пажња посвећена је, и биће посвећена, 

презентовању радова ученика у току наставног процеса и ваннаставних активности, учешћу 

ученика на разним такмичењима и конкурсима и резултатима које остваре. На сајту се кратко 

презентују и различите активности из културних и спортских садржаја.  

Школа има фејсбук страницу „OŠ Rastko Nemanjić, Deževa, Novi Pazar“ и на овој страници 

излажу се  су кратке инфромације и фотографије које прате рад школе у свим областима. Од 

почетка примене овог програма ради у оквиру новинарске секције ради се електронски 

школски лист. Редовно се сарађује са локалним ТВ и радио станицама и локаним новинама, 

телевизијама и на државној ТВ.  Школа и Градска управа сваке школске године организују 

промоцију најуспешнијих ученике генерације осмака и пријем ученика од стране 

Градоначелника, где им се уређују пригодни поклони. Фотографије ученика великог формата 

се излажу на главним градским улицама. 

 

 
  

МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ 

 

 

АКТИВНОСТ 

 

НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ 

 

ОПИС АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Надоградња веб 

сајта школе и 

ажурирање и 

обогађивање 

његовог садржаја 

Администратор сајта ( Един 

Зећировић,  наставник ТТ и ТИО) 
 Израда и  ажурирање 

сајта  установе 
У току године 

Помоћник администратора сајта 

(Миланка Раденковић, психолог  
Аиша Тотић, педагог) 

Пружање помоћи  око 

ажурирања  сајта 
У току године 

Лектор сајта (Јелка Васојевић, 
 наставник српског  језика) 

Одговорно лице  за  

језичку исправност 

текста 
Према потреби 

Сарадник на сајту (Наташа 

Кулунџић, Адмир Селек, Милена 

Ћурчић, Наташа Глишовић, 

руководиоци школских места и 

други) 

Прибављање материјала 

(слика, текстова...) 
Континуирано 

Фејсбук страница 

школе 
Администратор странице - Кенан 

Тмушић, наставник физике 
-ажурира страницу, 

поставља обавештења 
У току године 

Маркетинг школе 

и сарадња са 

другим 

институцијама и 

медијима 

ПР менаџмент / особа задужена за 

односе са јавношћу (Слађана 

Премовић-проф.разредне наставе) 

Изјаве, интервјуи, 

гостовања у медијима, 

саопштења, израда и 

дитрибуција  

промотивног материјала 

итд. 

У току године 

https://www.facebook.com/osrastkonemanjic/
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6.9.СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Наставник, васпитач, стручни сарадник / без или са лиценцом / имају обавезу сталног 

стручног усавршавања, које је прецизирано посебним правилником. Стручно усавршавање 

обавља се у уставнови и ван установе. У школи је форми  тан Тим за стручно усавршавање 

(као подтим новог Тима за професионални развој) који све послове из ове области прецизира 

годишњим планом рада. Подаци о стручном усавршавању ван уставнове воде се у посебној 

евиденцији (Ивештај о СУ запослених и ГП СУ запослених), а сертификати о похађању 

семинара и стручних скупова налазе се у досијеима запослених. 

План стручног усавршавања наставника , васпитача, стручног сарадника јесте саставни део 

Годишњег плана рада установе и усклађен је са Развојним планом установе и резултатима 

самовредновања и спољашњег вредновања установе. 

Приоритетне области стручног усавршавања од значаја за развој образовања и васпитања јесу:  

1) индивидуализовани приступ у раду са децом, ученицима и полазницима коришћењем 

различитих метода и облика рада у реализацији наставног предмета и/или области; 

2) праћење и вредновање образовних постигнућа, односно праћење и подстицање развоја 

деце, ученика и полазника; 

3) избор, израда, прилагођавање и употреба уџбеника, другог дидактичкометодичког 

материјала и других извора знања за одређени наставни предмет, односно васпитно-

образовну област; 

4) стварање толерантне и недискриминативне средине за учење и развој сваког појединца, 

заштита од насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације;  

5) препознавање безбедносних ризика и реаговање на њих. 

Наставник, васпитач и стручни сарадник систематски прати, анализира и вреднује свој 

образовно-васпитни рад, развој компетенција, своје напредовање и професионални развој и 

чува у одређеном облику најважније примере из своје праксе, примере примене наученог 

током стручног усавршавања, лични план професионалног развоја (портфолио). 

Наставник, васпитач и стручни сарадник на захтев директора, стручног сарадника, просветног 

саветника-спољног сарадника, даје на увид свој ПОРТФОЛИО професионалног развоја . 

Извештај директора о стручном усавршавању наставника, са анализом доставља се органу 

управљања на усвајање "Службени гласник РС", број 109 од 19. новембра 2021. 

 

Оквирни План стручног усавршавања 

 

ЦИЉ-

КОМПЕТЕНЦ

ИЈА 

АКТИВНОСТ 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ МЕСТО 

У УСТАНОВИ 

К-1,К-2, К-3 Угледни часови 

Сваки наставник има 

право и дужаност да 

сваке школске године  

одржи угледни/огледни 

час, односно активност 

и води радионицу. 

У току године Школа 

К-1,К-2, К-3 
Асистирање угледном 

часу 
Наставник из стручног 

већа 
У току године Школа 
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К-1,К-2, К-3 
Присуство угледном 

часу 
СВ-ће У току године Школа 

К-1-К-2.К-3,К-

4 и К-5 

Презентација са 

семинара, 
трибина, 
обука...  
на  
састанцима стручних  
органа школе 

Наставник који је био 

на семинару, обуци, 

презентацији... 
У току године Школа 

К-1-К-2.К-3,К-

4 и К-5 
Присуство 

презентацији 
Чланови стручих већа У току године Школа 

К-1, К-2 и К-4 

Учешће у припреми: 

приредби, изложби, 

прослава, свечаности, 
Дежурства, 

истраживања, 

тестирања 

Задужени наставници У току године Школа 

К-1 и К-4 
Писање извештаја, 

анализе и дискусије 

Стручни сарадник или 

представник стручних 

већа 
У току године Школа 

К-2 
Радса студентима и 

волонтерима 
Стручни сарадник и 

ментори 
У току године Школа 

К-4 
Професионална 

оријентација 
Стручни сарадник 
Одељенске старешине 

У току године Школа 

К-3 и К-4 

Посета биоскопу, 

позоришту, концерту, 

изложби културним  
и спортским  

манифестацијама 

Наставници према 

задужењима 
Нови Пазар 

Културни  и 

спортски центар 

у Новом Пазару 

К-2, К-3 и К-4 

Учешће  
у реализацији 

програма  
од националног значаја 
(Тестирање  
на националном нивоу, 

такмичење  
на општинском, 

окружном  
и националном нивоу), 

Пројектима   
на националном нивоу, 

Истраживањима идр. 

Задужени 

наставници(координатр

и, супервизори,дежурни 

наставници, 

прегледачи,учесници 

истраживања идр.). 

Према плану 

МПРС 
 

Школе 

домаћини 

такмичења и 

тестирања у 

општини,округу

,републици 

Завод за 

вредновање 

знања, 

електронски 

 

К-1-К-2.К-3,К-

4 и К-5 

Анализа остварености 

плана СУ у школској 

2018/19.години 
-Присуство анализи 

Тим  за праћење 

стручног усавршавања 

запослених 
Јун Школа 

ВАН УСТАНОВЕ 

К-3, K-4 

П-4, П-6 

Програми сталног 

стручног усавршавања 
/Каталог, 

акредитованисеминари

, 

Сви наставници и 

стручни сарадници. 

Према плану 

МПРС 
Према  плану 

извођача 

семинара , 

РЦНП 

Друге основне 

или средње 

школе 
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стручни скупови плану РЦНП 
 И Плану СУ у 

школи 

 

 

ЛЕТОПИС ШКОЛЕ 

Школа има летопис у коме се евидентирају све значајније активност и делатност школе током 

школске године. Летопис се поставља на интернет старну до 1. октобра Летопис школе се 

уредно води о свим значајностима о васпитно-образовном раду и дешавањима у школи. 

 

6.10.УРЕЂЕЊЕ ШКОЛЕ И ПРОЈЕКТИ 

Школа учествује у пројектима и труди се да како обезбеди и унапреди, како преко пројеката, 

тако и сарадњом са локалном заједницом и Градском управом  школски простор тако да 

боравак ученика у школи буде угодан, и да се образовно - наставни процес обавља несметано. 

Школа је укључена од 2018. године у национални пројекат Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја "ЕС Дневник". 

Потписан је уговор у оквиру пројекта „Подршка јачању  капацитета образовних установа за 

инклузију расељене ромске деце“ са групом за децу и младе „Индиго“ уз подршку UNHCR-а. 

У плану је наставак сарадње са МПНТР и Немачком развојном банком, која је сачинила 

пројекат адаптације дела школске зграде у Дежеви "Енергетска ефикасност у јавним 

зградама". 

У издвојеном одељењу у Постењу су одржавани су и у плану је одржавање састанака Клуба 

родитеља и одрађене су две радионице“Рециклажа“ и „Уређење школског дворишта“. 

У школској 2017/18. години у школи су месечно одржавана предавања, од стране Полицијске 

управе из Новог Пазара, везана за „Безбедност у саобраћају“ "Заштита од техничко 

технолошких опасности ", "Безбедно кориштење интернета" " и Ватрогасне јединице Нови 

Пазар на тему "Заштита од пожара", "Заштита од природних катастрофа", идр. Циљ Пројекта 

је развој безбедносне културе ученика, у смислу њихове едукације о безбедносним ризицима 

и претњама којима могу бити изложени, начинима превенције и вештинама остваривања 

безбедносне заштите. 

6.11.ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 

Програм безбедности и здравља на раду обухвата заједничке активности школе,родитеља и 

локалне самоуправе, усмерене на развој свести за спровођење и унапређивање безбедности и 

здравља на раду. 

Те активности су следеће: 

Периодични прегледи и испитивање опреме за рад Средства и опрема за рад, електричне 

инсталације, грејање и друге инсталације одржавају се редовно и правилно у исправном 

стању, у складу са техничким прописима и одређеним стандардима, на начин који обезбеђује 

одговарајућу сигурност запослених. 

Периодичне прегледе и провере исправности врше лица са одговарајићим лиценцама. 

Испитивање услова радне средине 
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У радним и помоћним просторијама у којима се при раду евентуално користе штетне или 

опасне матерје, ради спречавања повређивања, као и утврђивања да ли радна средина 

одговара условима за продутиван рад и здравље врши се испитивање:  

- микроклиме (температура, брзина струјања ваздуха и релативна влажност ваздуха)  

- хемијске штетности (гасови, паре, дим, прашина)  

- физичке штетности (бука, вибрација и штетна зрачења) - осветљеност  

- материје чија су својства опасна по живот и здравље запослених 

Израда акта о процени ризика 

Процена ризика се заснива на систематском евидентирању и процењивању могућих врста 

опасности и штетности на радном месту и радној околини, на анализирању организације рада 

и радног процеса,средстава рада, сировина и материјала у радном процесу, средстава и опреме 

за личну заштиту и других елемената који могу да изазову ризик од повреда на раду, 

оштећење здравља или обољење. 
 

Процена ризика између осталог обухвата: 

опис технолошког и радног процеса; опис средстава за рад;  

опис средстава и опреме за личну заштиту; снимање организације рада;  

препознавање и утврђивање опасности и штетности на радном месту и у радној околини; 

процена ризика у односу на опасности и штетности;  

утврђивање начина и мера за отклањање, смањење или спречавање ризика 

Оспособљавање запослених и ученика 

 Послодавац је дужан да изврши теоријско и практично оспособљавање запослених за 

безбедан и здрав рад при заснивању радног односа, премештању на друге послове, приликом 

увођења нове технологије, односно нових средстава за рад, као и код промене процеса рада.  

 Провера теоријске и практичне оспособљености запосленог за безбедан и здрав рад 

обавља се на радном месту.  

 Одељењски старешина и наставници који с ученицима обрађују одговарајуће 

програмске садржаје обавезни су да ученике упознају са опасностима с којима се могу 

суочити за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује 

Школа, као и с начином понашања којим се те опасности избегавају или отклањају.  

Сарадња са државним органима и органима града Новог Пазара 

Ради спровођења мера безбедности и здравља, Школа сарађује са државним органима и 

органима локалне самоуправе, као и другим субјектима с којима је таква сарадња потребна, а 

посебно са:  

1. Министарством просвете  

2. Министарством унутрашњих послова  

3. Органима града Новог Пазара  

4. Центром за социјални рад у Новом Пазару  

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

САДРЖАЈИ 

ПРОГРАМА 
АКТИВНОСТИ 

НАЧИН И 

ПОСТУПАК 

ОСТВАРИВАЊА 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 

САДРЖАЈА ПРОГРАМА 

15.  Обука запослених из 

прве помоћи 

Присуство 

предавњу, 

вежбање,  

Усмено излагање , 

практичне вежбе 

Оспособоти одређени број 

запослених за пружање прве 

помоћи при повређивању како 

ученика тако и запослених 

16.  

Процедуре  понашања 

наставника физичког 

при повређивању  

ученика на вежбама, 

Састанак, 

обука, 

предавање 

Усмено излагање , 

практичне вежбе 

Утврђивање процедура  

понашања професора физичког 

при повређивању  ученика на 

вежбама, такмичењима , при 



930 

 

такмичењима , при 

изазивању нереда на 

утакмицама које 

организује школа 

изазивању нереда на 

утакмичама које организује 

школа ради повећања 

сигурности и заштите ученика 

17.  Управљање отпадом и 

смећем  
Предавања 

Усмено излагање, 

презентација  

Оспособоти  помоћно особље  

за правилнои безбедно по 

здравље одлагање отпадом и 

смећем 

18.  

Обука помоћног 

особља  о правилном и 

безбедном коришћењу 

средстава за хигијену 

Предавања 
Усмено излагање , 

презентација 

Оспособоти  помоћно особље  

да правилно и безбедном 

користи средстава за хигијену 

19.  

Укључивање 

родитеља ради 

елиминисања могућег 

злостављања од 

стране ученика према 

вршњацима и према 

запосленима 

Састанак са 

саветом 

родитеља, 

родитељски 

састанци 

Усмено излагање 

Елиминисање могућег  

злостављања од стране 

ученика према вршњацима и 

према запосленима, избећи 

ризичне ситуације, оснажити 

ученике и запослене за мирно 

решавање конфликата 

 

 

6.12..ПРОГРАМ РАДА  ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 

 Једна од најважнијих функција школске библиотеке је развијање потреба ученика за 

читањем. Улога школске библиотеке и библиотекара је значајна у смислу промоције књиге и 

књижевне културе. 

Школска библиотека је место библиотечко-информационе, васпитно-образовне и културне 

активности школе. У школској библиотеци прикупља се, обрађује и ученицима, наставницима 

и стручним сарадницима даје на коришћење библиотечко-информациона грађа (књиге, 

лексикони, енциклопедије, речници, серијске публикације и др.) и извори. Библиотека у свом 

фонду прикупља уџбенике и друга наставна средства намењена ученицима са сметњама у 

развоју и инвалидитетом, као и стручну литературу за наставнике и стручне сараднике. 

Задатак школске библиотеке је да код ученика развија навике читања и коришћења 

библиотечких услуга, као и да ученике оспособљава да користе информације у свим облицима 

и на свим медијима и омогући им да овладају вештинама потребним за учење у току целог 

живота.  

У Матичној школи библиотека је снабдевена и редовно ради у две смене, док у  издвојеним 

одењењима смештен је одређени број примерака школске лектире, коју ученици користе. У 

склопу библиотеке у матичној школи налази се информатички кутак, где ученици и 

наставници користе рачунаре са приступом интернету у сврху ванннаставних активности.  

 

РЕДНИ 

БРОЈ 

 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1 
-Редовни библиотечки послови:набавка 

библиотечке грађе и њена 
Библиотекар 

Током целе 

школске године 
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класификација. 

2 
-Функционално и естетско уређење 

простора библиотеке. 
Библиотекар 

Током целе 

школске године 

3 

-Издавање на коришћење ученицима и 

наставницима(задуживање и 

раздуживање) 

Библиотекар и 

разредне 

старешине 

Током целе 

школске годин 

4 -Израда текућих планова рада. Библиотекар 
Током целе 

школске године 

5 

-Праћење и вредновање остварености 

постављених циљева рада школске 

библиотеке, 

Библиотекар и 

управа школе 

Током целе 

школске године 

6 -Израда летописа школе Библиотекар 
Током целе 

школске године 

7 
-Помоћ ученицима при избору 

литературе. 

Библиотекар 

Ученици и 

наставници 

Током целе 

школске године 

8 

-Часови вршњачке едукације на којима 

ће старији ученици млађима 

препоручивати књиге и читати 

најзанимљивије одломке 

Библиотекар  

Ученици 

Наставници 

спрског језика и 

учитељи 

Током целе 

школске године 

9 -Организовање мултимедијалних часова Библиотекар 
Током целе 

школске године 

10 -Покретање школског листа  
Библиотекар и  

Редакција  

Током целе 

школске године 

11 

 

-У сарадњи са активима наставника 

организовати одржавање часова 

пројектне наставе и наставних часова у 

библиотеци. 

Библиотекар 

Наставници 

Током целе 

школске године 

12 -Сарадња у припреми школског листа  
Библиотекар 

Наставници 

Током целе 

школске године 

13 

-Обележавање дана рођења значајних 

личности из области 

културе,науке,књижевности,уметности 

и других области. 

Библиотекар 

Наставници 

Управа школе 

Током целе 

школске године 

14 -Сарадња са предшколским установама 
Библиотекар  

Лок.самоуправа 

Током целе 

школске године 

15 

-Организација посете другој школској 

или јавној библиотеци како би ученици 

видели како раде друге библиотеке. 

Библиотекар 

и управа школе 

Током целе 

школске године 

16 -Посета сајмовима књига 
Библиотекар 

лок.самоуправа 

Током целе 

школске године 

17 

Промоција рада библиотеке путем 

друштвених мрежа, школских 

гласила,изложбених паноа, или 

Библиотекар 

Управа школе 

Током целе  

Школске године 
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присуством библиотекара на 

састанцима ученичког парламента. 

18 
-Упознавање ученика са радом школске 

библиотеке 
Библиотекар Септембар 

19 

-Формирање библиотечке секције и 

других врста секција у зависности од 

интересовања ученика. 

Библиотекар 

Ученици 

 

Септембар 

20 
Обележавање Међународног дана 

писмености(8.септембар). 
Библиотекар Септембар 

21 

Обележавање Европског дана 

језика(26.септембар) у сарадњи са 

активом наставника страних језика 

Библиотекар 

Наставници  

Стр.језика 

Септембар 

22 -Обележавање Дечје недеље Библиотекар Октобар 

23 -Посета Сајму књига у Београду. 
Библитекар и 

управа школе 
Октобар 

24 

 -Обележавање Светског дна 

школских библиотека(последњи 

понедељак у октобру) 

Библиотекар  

Наставници 
Октобар 

25 
-Обележавање Европског дана науке 

(7.новембар). 
Библиотекар Новембар 

26 
-Обележавање Међународног дана 

детета (20.новембар) 

Библиотекар 

ученици 
Новембар 

27 
Обележавање Дана библиотекара 

Србије (14.децембар) 
Библиотекар Децембар 

28 

Обележавање Светог Саве 

организовањем ликовних и литерарних 

конкурса 

Библиотекар 

Управа школе 
Јануар 

29 

-Обележавање Међународног дана 

матерњег језика (21.фебруар). 

  

Библитекар 

Наставници 
Фебруар 

30 
-Обележавање Националног дана књиге 

(28.фебруар) 

Библиотекар 

ученици 
Фебруар 

31 
Припрема извештаја о раду библиотеке 

у првом полугодишту 
Библиотекар Фебруар 

31 
-Обележавање Дана слободе приступа 

информацијама(16.март). 
Библиотекар Март 

33 

-Обележавање Светског дана поезије 

(21.март). 

 

Библиотекар 

Наставници 
Март 

34 
-Обележавање Међународног дана дечје 

књиге (2.април). 

Библиотекар 

Ученици 
Април 

35 
-Обележавање Светског дана књиге и 

ауторских права(23.април) 
Библиотекар Април 

36 

За ученике осмог разреда организовати 

радионице на тему професионалне 

оријентације. 

Библиотекар 

ученици 
Мај 

37 
-Проглашење најчитаније књиге у 

протеклој години. 

Библиотекар 

ученици 
Јун 
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38 
-Организовање дана размене старих 

уџбеника. 

Библиотекар 

ученици 
Јун 

39 
-Припрема извештаја о раду школске 

библиотеке у минулој школској години 
Библиотекар Јун 

40 -Припрема планова рада. Библиотекар Август 

41 
-Сређивање књижног фонда и 

утврђивање стања књига у библиотеци. 
Библиотекар Август 

42 

-Техничке и организационе припреме за 

почетак нове школске године 

 

Библиотекар 

Управа школе 
Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

Реализација школског програма ће бити континуирано праћена, вреднована и самовреднована 

од стране самих актива за развој школског програма, педагошко психолошке службе и управе 

школе, ослањајући се на протоколе из Приручника о самовредновању, непосредаог увида у 

наставни процес, провером ученичких постигнућа и материјалних показатеља њихове 

успешности. Размена искустава и идеја са активима и службама других школа, као и 

надлежним просветним институцијама, допринеће објективнијем сагледавању квалитета 

остварења школског програма.  

 Реализација школског програма биће праћена на нивоу постигнућа ученика, 

професионалног ангажовања наставника, мишљења другог наставног особља и управе школе, 

стручнеслужбе, затим родитеља и локалне заједнице, као и стручних институција и 

просветних надлежних институција и надзорних органа. Посебно ће бити настављена сарадња 

са надлежним службама по питању прављења индивидуалних планова за ученике са сметњама 

у развоју и праћења њиховог напредовања.   

 Ученичка постигнућа ће се вредновати полазећи од њихових развојних 

карактеристика и потреба, и напредовања у смислу остваривања планираних исхода. Та 

процена ће се вршити кроз непосредну сталну комуникацију, усмене и тестовне провере, 

скале за индивидуално праћење напредовања и ученичке досијее. Притом, ће се имати у виду 

и активност и задовољство детета, као и групна динамика и атмосфера у одељењу. 

Активности наставника биће договаране, усклађиване и праћене на састанцима Стручног 

актива и ПП службе, затим, кроз консултације са надзорницима за осигурање квалитета, 

посетедругим школама и размену искуства и идеја са њима. Пратиће се остваривање исхода и 

проналазити, поредити и размењивати најбрже и најефикасније методе, активности и наставна 

средства за њихову реализацију. Родитељи и локална заједница такође ће бити укључене у 

процену квалитета и целисходности напредовања ученика, а на основу претходног 

упознавања са очекиваним циљевима и исходима. 
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На изради Школског програма радили чланови Стручног актива за развој школског програма. 

 

Председник актива, Јелка Васојевић________________________________________ 
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На основу Закона о основном образовању и васпитању (С.гласник РС-е“, број 101/2017. 

10/2019, 27/2018.-др закон 129 /2021.члан 27.),Закона о основама система образовања и 

васпитања (Сл.гласник РС-е , бр. 88 /2017,27/2018-други закон, 10/ 2019., 6 /2020, члан 61,  

129 /2021.члан 61) и у складу са Националним оквиром образовања и васпитања, Статутом  

школе бр.166/2018.од 28.02.2018., на основу мишљења Савета родитеља, Ученичког 

парламента, Школски одбор Основне школе "Растко Немањић" у Дежеви на Седници 

одржаној  17.06.2022. године једногласно доноси следећу: 

 

 

 

ОДЛУКУ 
 

Усваја се ШКОЛСКИ ПРОГРАМ Основне школе "Растко Немањић" у Дежеви за 

школску 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 годину. 

     Саставни део ове одлуке је: 

 

                           ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

ЗА ПЕРИОД 

2022/2023 ДО 2025/2026. 
 

 

 

 

 

Директор школе:                                 

Голуб Видојевић 

________________ 

                                            Председник школског одбора,  Маја Кулунџић 

 

                                                   _____________________________________ 

 

 

 

 

ДЕЖЕВА, ЈУН 2022. 
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