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УВOД 

 
НАЗИВ, ВРСТА И ТРАЈАЊЕ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

У овом документу представљен је Школски програм ОШ „Филип Вишњић“ – Београд , за Други 

циклус  основног образовања и васпитања (од петог до осмог разреда). 

Програм се дoноси на период од четири године и почеће да се примењује од школске 2018/2019. 

године  и трајаће до 31.8.2022. године. По потреби се доносе измене и додаци Школском програму у 

виду Анекса школског програма. 

 

Школским програмом обезбеђује се остваривање плана наставе и учења и потреба ученика и 

родитеља, школе и јединице локалне самоуправе.                                           
 

Школски програм је документ на основу којег се остварује развојни план и укупан oбразовно-

васпитни рад наше школе те представља основу на којој ће сви наставници и стручни сарадници 

запослени у ОШ „Филип Вишњић“, Београд, планирати и реализовати свој рад у наредне четири 

године. 

 

Школски програм у целини, а посебно у делу који се односи на изборни и ваннаставни део програма, 

узима у обзир услове рада у школи (кадровске, техничке, просторне...), потребе ученика и родитеља, 

као и локалне заједнице). 

 

Школски програм за други циклус основног образовања и васпитања за четири школске (2018/2019. 

– 2021/2022.) године, сачинио је стручни тим за развој школског програма уз помоћ професора и 

наставника који  у школској 2018/2019. години воде пети, шести, седми и осми разред, професори  

веронауке и грађанског васпитања и педагог школе.  

 

Школа реализује и индивидуални образовни план за ученике којима је услед  сметњи у развоју, 

односно социјалне ускраћености, инвалидитета и других разлога потребна додатна подршка у 

образовању и васпитању . 

  

 Циљ индивидуалног образовног плана јесте постизање оптималног укључивања  ученика у редован 

образовно-васпитни рад и његово осамостаљивање у вршњачком колективу.  

 

 Школа остварује наставне и индивидуалне програме на српском језику. 

 

Остваривање активности и садржаја из Школског програма школе темеље се на: стручној 

компетенцији наставника, квалитетној и разноврсној сарадњи породице и школе, подршци и помоћи 

локалне заједнице. 
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ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА  

 

Закон о основама система васпитања и образовања („Службени гласник РС, бр. 72/2009, 52/2011, 

55/2013, 68/15 и  88/2017.год.). 

Закон о основном образовању и васпитању (,,Сл. гласник РС“, бр. 55/2013)  

Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и  наставном 

програму за пети разред основног образовања и васпитања (,,Сл. гл. РС-Просветни гласник'', 

бр.6/2007, 2/2010, 7/2010, 3/2011, 1/2013. 4/2013 11/2016, 6/2017  и 8/2017); 

Правилник о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања (,,Сл. гл. РС-

Просветни гласник'', бр.5/2008, 3/2011, 1/2013 и 5/2014); 

Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања (,,Сл. гл. РС-

Просветни гласник'', бр.6/2009, 3/2011 и 8/2013); 

Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања (,,Сл. гл. РС-

Просветни гласник'', бр.2/2010, 3/2011, 8/2013 и 5/2014); 

Правилник о програму за остваривање екскурзије у првом и другом циклусу основног   образовања и 

васпитања (,,Сл. гл. РС-Просветни гласник'', бр.7/2010); 

Правилник о измени правилника о наставном плану и програму основног образовања и васпитања –

упутство за остваривање плана и програма ваннаставних и осталих активности („Сл. гласник - 

Просветни гласник“ бр. 1/2009.)                                                                                                                         

Правилник о стандардима квалитета уџбеника и упутство о њиховој употреби („Сл. гласник РС - 

Просветни гласник „ бр. 1/2010). 

Правилник о општим стандардима постигнућа-образовни стандарди за крај обавезног образовања 

(,,Сл. гл. РС-Просветни гласник'', бр.5/2010); 

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању  (Службени гласник РС - 

Просветни гласник“ бр.67/2013.) 

Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја 

( важи од 15.06.2011.) 

Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи  („ 

Сл.гл.РС-Просветни гласник „бр.4 од 08.06.2017.), 

Правилник о допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 

основној школи ( „Служнени гласник РС-Просветни гласник“ бр.4 од 08.06.2017.), 

Правилник о додатној образовној здравственој и социјалној подршци детету и ученику (,,Сл. гл. РС, 

бр.63/2010); 

 Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање 

(,,Сл. гл. РС, бр.30/2010); 

 Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

 (,,Сл. гл. РС, бр.30/2010); 

Школски развојни план  Моја школа мој други дом - од шк. 2016/2017 – 2020/ 2021. год. 

Закон о уџбеницима ( „Службени гласник РС“- број 68/15 и 113/17) 

Закон о уџбеницима ( „Службени гласник РС“- број 27/18) за први и пети разред основне школе 

Годишњи план рада школе за школску 2018/2019.г. 

Правилник о школском календару образовно-васпитног рада основне школе за шк. 2018/2019.г. 

Услови рада у школи и  окружењу 

Образовне, узрасне потребе ученика, родитеља, локалне заједнице и саме школе. 
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При планирању и прављењу школског програма тежиште је стављено на развој способности, знања и 

умења ученика, те су садржаји, начини и методе рада прилагођени овим условима и узрасним 

карактеристикама ученика. 

 

 

 

 

1. ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 

Сврха овог школског програма је омогућавање квалитетног образовања и васпитања, као и стицања 

потребних знања, вештина, ставова, навика и формирање система вредности који обезбеђује 

успешно сналажење у животу, уз поштовање својих и туђих потреба и интереса.  

 

Циљ школског програма јесте да омогући учитељима, наставницима и професорима базичне 

професионалне ослонце у планирању, реализацији и евалуацији целокупног школског живота од 

првог до осмог разреда обавезног образовања како би на најоптималнији начин кроз процес наставе 

остварили опште и посебне образовне стандарде. 

 

Циљеви и задаци програма односе се на:  

 

☺ развој интелектуалних капацитета и знања деце,  

☺ подстицање и развој физичких и здравствених способности деце и ученика 

☺ оспособљавање за даље образовање и самостално учење  

☺ развој система вредности који се заснива на општим социјалним и моралним начелима 

демократског, хуманог и толерантног друштва,  

☺ развијање и неговање другарства, поштовања људских права и подстицање индивидуалне 

одговорности  

 

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

☺ развијање код деце и ученика радозналости и отворености за културе  традиционалних цркава и 
верских заједница, као и етничке и верске толеранције, јачање поверења међу децом и ученицима и 

спречавање понашања која нарушавају остваривање права на различитост; 

 

☺ поштовање права деце, људских и грађанских права и основних слобода и развијање способности 

за живот у демократским уређеном друштву; 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

2. ШКОЛА И ЊЕНА ОКОЛИНА 
 

2. 1. Услови средине у којој школа ради 

 

Пространо школско двориште се ослања на два парка за децу, као и на накнадно изграђену пијацу.  

Школа је у близини последње станице, односно окретнице одређеног броја аутобуса. У непосредној 

близини школе се налази и неуређено насеље у ком живи велики број ромско-албанске популације. 

Оно што је специфично за средину у којој се школа налази је и то да је она у делу Београда где 

доминирају радничке породице у којима је претежно заступљена средња стручна спрема, а има и 

родитеља који имају завршену само основну школу. Мали проценат родитеља наших ученика има 

завршену вишу или високу школу. Постоји и флуктуација одређеног броја ученика чији родитељи 

често мењају пребивалиште. 

Школа ће све постојеће проблеме превазилазити у сарадњи са Центром за социјални рад, 

Домом здравља, Министарством просвете науке и технолошког развоја, Школском управом, 

Секретаријатом за образовање и другим организацијама. 

 

2. 2.  Материјално-технички и просторни услови рада  

 

Сама школска зграда није рационално пројектована тако да имамо мањак учионица и простора који 

би користили за ваннаставне активности, за кутак ученика старијих разреда или пак за изборне 

предмете.  

  У школској 2018/19. години ученици су распоређени у 25 одељења редовне наставе, три 

одељења продуженог боравка, укупно 28 одељењa. Извршена је вертикална  подела  - ученици од 4-8 

разреда иду по сменама, а ученици првог, другог и трећег разреда целе године наставу похађају у 

преподневној смени. Постоји и боравак у првом и другом разреду. Ове школске године ученици су 

распоређени у три одељења у првом, другом, трећем, четвртом, петом, шестом и осмом разреду, а у 

четири одељења у седмом разреду.    

 Објекти који се користе за васпитно-образовни рад: 13 учионица, 4 кабинета (за физику, 

хемију, музичку и ликовну културу), 2 радионице за техничко и информатичко образовање (технику 

и технологију) 3 просторије за продужени боравак, библиотека са учионицом, фискултурна сала, 

зборница, канцеларије директора, педагога и психолога, секретара и рачуноводства. Учионице и 

кабинети садрже потребан број клупа и столица, а поједини кабинети опремљени су и новим 

наставним средствима (кабинет биологије и физике). Фискултурна сала има опрему за поједине 

спортове. У школској 2009/2010. години реновирана је фискултурна сала, као и током 2014/2015. На 

почетку школске 2010/2011. године ученици млађих разреда су добили сређене мокре чворове као и 

сређенији простор за боравак. Током јуна  и јула 2011. сви унутрашњи зидови школске зграде су 

окречени, а  2012. је почела реконструкција школске ограде. Марта и априла те године је 

асфалтирано школско двориште. 

Током јуна и јула 2012. школа је опремљена угаоном гарнитуром за боравак и одређеним бројем 

нових школских клупа и ормарићима за ученике. У школској 2012/13. години свака учионица је 

добила интернет, набављен је још један рачунар и штампач и промењена су улазна врата у школи 

(главни хол, улаз за млађе и улаз за старије ученике). Генерално, школа је веома добро опремљена. 

 

Важнија наставна средства која се налазе у школи су: 2 ТВ у боји, 4 графоскопа, 10 ЦД 

касетофона, 1 пиано, 2 клавира, 6 магнетних табли, 3 беле табле, 1 покретна бела табла и оно што је 

осавременило наствни процес су  рачунари и видео пројектори, који су распоређени по учионицама. 

Постоји и кабинет информатике опремљен је са 15 рачунара као и са дигиталним фотоапаратом. У 

школској 2015/16. години свака учионица је добила интернет, набављено је још 4 рачунара и 
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штампач видео пројектор и промењена су улазна врата у школи (главни хол, улаз за млађе и улаз за 

старије ученике). Сама школска зграда није рационално пројектована тако да имамо мањак учионица 

и простора који би користили за ваннаставне активности, за кутак ученика старијих разреда или пак 

за изборне предмете. У учионицама и у сали за физичко која је реновирана су постављени клима 

уређаји. У школској 2015/16. години школа је добила такозвану паметну таблу која је постављена у 

библиотеци школе. 

   

        Наша школа има велико двориште које је у већој мери неискоришћено из објективних разлога. 

Као што је већ речено, само окружење није пригодно. Станари из непосредног окружења нажалост 

не поштују школску имовину па стално скидају ограду како би скратили пут до одласка на пијацу 

или аутобуско стајалиште. Пошто је развојни план школе усмерен на организовање како наставних 

тако и ваннаставних активности које би се реализовале у дворишту циљеви до 2022. везани за 

уређење дворишта би требали да се испуне. 

 

Школа ће у циљу боље ваннаставне активности користити и друге објекте у својој средини – 

Дечији културни центар, Спортски центар Врачар, Ташмајдан, халу Пионир, Дом културе општине 

Палилула. Поводом значајних датума припремаће се културно забавни програми, учестовати у 

хуманитарним акцијама и манифестацијама. 
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3 . ЦИЉЕВИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА  
 

Циљеви образовања и васпитања су:  

 

 ☺ пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета, ученика и  
      одраслог, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима;  

 ☺ стицање квалитетних знања, вештина и ставова које су свима неопходне за лично остварење и развој,  
      инклузију и запослење и стицање и развијање основних компетенција у погледу комуникације на  

      матерњем језику, комуникације на страним језицима, математичке писмености и основних  

      компетенција у науци и технологији, дигиталне компетенције, компетенције учења како се учи,  

      међуљудске и грађанске компетенције и културног изражавања;  

☺  развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса;  

☺  развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација, уз вешто и   

      ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија;                                                                      

☺  оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у даљем образовању,  
      професионалном раду и свакодневном животу ради унапређивања личног живота и економског,  

      социјалног и демократског развоја друштва;  

☺  развој мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење, учење и образовање током целог  
      живота и укључивање у међународне образовне и професионалне процесе;  

☺  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;  

☺  оспособљавање за рад и занимање стварањем стручних компетенција, у складу са захтевима  

       занимања, потребама тржишта рада, развојем савремене науке, економије, технике и технологије;  

☺   развој и практиковање здравих животних стилова, 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 способности 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, права на различитост и бризи за  

       друге, 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  

      језика, традиције и културе српског народа, националних мањина и етничких заједница, других 

      народа, развијање мултикултурализма, поштовање и очување националне и светске културне 

      баштине;  

☺  развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне  

      равноправности, толеранције и уважавање различитости;  

☺  повећање образовног нивоа становништва и развој Републике Србије као државе засноване на знању.  
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4. ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ ПРЕДМЕТА И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА  ПО РАЗРЕДИМА СА  

    НАЧИНИМА И ПОСТУПЦИМА ЗА  ЊИХОВО ОСТВАРИВАЊЕ 

 

Школски програм је сачињен на основу наставних планова и програма прописаних од стране 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Школски програм се остварује кроз редовну 

наставу, изборне предмете (програме), пројектну наставу, додатни рад, допунски рад и слободне 

наставне активности. Садржаји свих наставних предмета и подручја који се у школи уче се 

међусобно повезују и прожимају у мери у којој то може да се уради. 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. На часовима ће се користити 

најразличитији активни приступи рада са децом како бисмо максимално допринели развоју сваког 

појединца. 

 

Програми обавезних предмета, изборних предмета и слободних наставних активности по 

разредима, са начинима и поступцима за њихово остваривање детаљно ће бити приказани у оквиру 

програма за сваки разред. 

 

Важно је подстицати наставнике и пружати помоћ у примени иновативних модела наставе 

(интегративна настава, пројектна настава, интерактивна настава) јер овакви видови наставе развијају 

мишљење код ученика и представљају најсложенији облик практичног, смисаоног и интензивног 

стицања знања; развијати интерперсоналне и когнитивне способности; повезати теоријска знања са 

практичном наставом, како би ученици применили стечена теоријска знања; подстицати ученике да 

решавају проблеме, постављају питања и активно траже одговор из своје околине и окружења,  

подстицати ученике да примењују знања из једне области у другој и самим тим формирају 

функционално знање; вежбати са ученицима примену знања, употребу способности и коришћење 

вештина;  упућивање у начин процене сопственог напредовања ученика; уџбенике и друге изворе 

знања користити у свакодневном раду; подстицати ученике да прате сопствено напредовање и да 

изграде одговоран однос према себи. 

 

За остваривање обавезних  предмета, изборних предмета и слободних наставних активности у 

настави ће се користити различите методе и технике учења, облици рада и наставна средства: 

 

-партиципативне методе учења које посебно доприносе развоју когнитивних процеса,    

 захваљујући делању односно практиковању одређених радњи;                                     

-решавање проблем-ситуација које погодују развоју мисаоних способности;  

-кооперативне методе учења, које омогућују социјалне активности на заједничким  

 задацима, велики степен личног ангажовања и сналажење у социјалном контексту;  

-интерактивне методе, од рада у пару до тимског рада, које омогућују разне облике  

 социјалне партиципације и обогаћивање сопственог искуства кроз размену са другима 

-амбијентално учење, које омогућује најадекватнији простор за упознавање садржаја 

 

Наведене методе учења стављају ученика у активну позицију у процесу стицања знања и развоја 

вештина. Ученицима се омогућују различити начини учења. 

 

Технике у раду: Олуја идеја или Мозгалица, Симулације, Играње улога, Грозд, технике памћења ( 

пројекција, асоцијативна техника, когнитивно мапирање, квизови, укрштенице,скривалице).                                                                                                                  

Сврха наведених техника је да мотивишу ученике на учење градива. 
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Облици рада који ће се примењивати приликом остваривања програма предмета су: 

рад у паровима, рад у групама, индивидуални, фронтални, индивидуализовани (по потреби). 

 

Како би се настава осавременила, учинила очигледном и креативном, како би мотивишуће деловала 

на ученике за остваривање знања и вештина и њихову функционалну примену, користићемо и 

различита наставна средства и помагала (примена рачунара у настави, бим пројектор, интернет, 

интерактивне табле...) 

 

Изборни предмет - Грађанско васпитање, остварује се применом радионичарског начина рада, али и 

кроз различите посете и акције углавном хуманитарног и волонтерског карактера. 

 

Изборни предмет - Верска настава се остварује применом радионичарског начина рада и 

амбијентално, у сарадњи са парохијском Црквом, али и кроз различите посете и акције углавном 

хуманитарног и волонтерског карактера.  

 

Наставници ова два предмета заједнички спроводе низ хуманитарних акција и посета. 

 

За остваривање одређених наставних садржаја, школа реализује посете културним установама, 

излете, екскурзије чиме спаја чвршћом везом, процесе образовања и васпитања и уводи 

амбијенталну наставу. 

 

За остваривање обавезних предмета, изборних предмета - програма и слободних наставних 

активности успоставићемо корелацију међу предметима. 

 

Ваннаставни део школског програма обухвата садржаје и облике активности: хор, спортске 

активности, друштвене, културне, техничке и хуманитарне активности, рад у оквиру одељенских 

заједница,  рад различитих секција (биолошка, историјска, драмска, песничка, музичка, роботика и 

др.), посете, екскурзије.  

  

О садржајима, активностима и начину реализације ваннаставног дела школског програма биће 

детаљније разматрано у оквиру програма за сваки разред. 

 

Главна промена у савременој концепцији и пракси образовања и васпитања у петом разреду је 

померање тежишта са наставних садржаја на јасно дефинисане исходе, односно са наставних 

садржаја на процес учења и његове резултате. Садржаји више нису циљ сами по себи већ су и 

функцији остваривања исхода који су дефинисани као функционално знање ученика тако да показују 

шта ће ученик бити у стању да учини, изведе, захваљујући знањима, ставовима и вештинама које је 

градио и развијао током једне године учења конкретног предмета 
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ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

    

А)  Праћење остваривања програма ће се остваривати кроз: 

 Перманентно праћење радова и активности ученика; 

 Састанке (планиране на почетку године) стручних већа; 

 Консултације са саветницима за осигурање квалитета наставе. 

 

 

Б)   Подаци о напредовању ученика ће се добити на основу: 

 Континуираног праћења ученичких продуката; 

 Испитивањем, тестирањем, посматрањем ученика и њихових активности  (усмено – разговор, 

усмено излагање ученика, презентовање групног или индидивидуалног рада,  писмено – 

диктати, писмени радови, тестови, контролни задаци, ученички радови и продукти 

ученичких активности - домаћи задаци, разговори са ученицима, умесна и систематска 

вежбања). 

         

Уметности и вештине су у функцији праћења напредовања ученика (у домену естетског оцењивања) 

и вреднују се бројчано. 

         

     У процес праћења и оцењивања укључени су: наставници, ученици, родитељи, стручни 

сарадници, стручне институције, директор, просветне власти... 

 

Оцењивање ученика је сталан процес праћења и подржавања развоја и напредовања ученика у току 

школске године.  

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. 

 

Критеријуми за оцењивање успеха ученика из наставног предмета су: врста, обим и ниво знања, 

умења и вештина и ангажовање ученика у наставном процесу. 

Изборни предмети, верска настава и грађанско васпитање, се оцењују описно, а критеријуми су: 

редовност похађања, заинтересованост и активно укључивање у процес наставе. 

 

Правилником о оцењивању ученика основне школе прописано је да се ученик може оцењивати: 

- усмено без најаве и то у једном дану из највише два предмета; 

- писмено – провера знања обавља се током целе наставне  године, а након обрађених и 

увежбаних наставних целина; писмене провере знања могу се обавити  контролним и 

домаћим задацима,  тестовима знања и др. облицима провере и то у једном дану само из 

једног наставног предмета, а највише два пута у току наставне недеље. 
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                   5. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД  
 

     

Листа предмета и фонд часова у петом разреду основног образовања 
 

А. Обавезни  наставни предмети Фонд часова 

 недељно годишње 

 Српски језик и књижевност 5 180 

 Страни језик – Енглески језик 2 72 

 Ликовна култура 2 72 

 Музичка култура 2 72 

 Историја 1 36 

 Географија 1 36 

 Математика 4 144 

 Биологија 2 72 

 Техникa и технологија 2 72 

 Физичко и здравствено васпитање 2 72 + 54*
 

 Информатика и рачунарство 1 36 

УКУПНО: А 

 
24 918 

УКУПНО: А + Б 

 
27 1026 

 

 

    Облици образовно – васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни наставни 

предмети 

 

Ред. 

број 

Облик образовно- 

васпитног рада 

Пети  разред 

Недељно годишње 

1. Редовна настава 

 

27 1026 

2. Слободне наставне активности 1 36 

3. Допунска настава 1 36 

4. Додатна настава 1 36 

 

  Б. Изборни наставни предмети Фонд часова 

 недељно годишње 

 Верска настава (православна и исламска) 

/Грађанско васпитање** 
1   36 

 Други страни језик – Немачки језик*** 2 72 

 Матерњи језик/ говор са елементима 

националне културе*** 
2 72 

УКУПНО: Б    3 108 
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Слободне наставне активности које школа нуди: 

                       Хор и оркестар 

                       Чувари природе 

                       Свакодневни живот у прошлости 

                        

 
Ред. 

број 

Остали облици образовно-васпитног рада Пети  разред 

недељно годишње 

1. Час одељенског старешине 1 36 

2. Ваннаставне активности 1-2 36-72 

3. Екскурзија до 2 дана годишње 

        

  

Напомене: 

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

**Ученик бира један од понуђених изборних наставних предмета. 

***Ученик бира страни језик са листе страних језика  које нуди школа у складу са својим  

      кадровским могућностима и изучава га до краја другог циклуса; 

**** Слободне наставне активности школа планира Школским програмом и Годишњим планом 

рада.Ученик обавзно бира једну једну активност са листе од три слободне наставне активности 

које Школа нуди. 

 

Годишњи фонд часова за ученике петог разреда износи: 1134 

Обавезни наставни предмети:   918 

Изборни наставни предмети:    108 

Слободне наставне активности: 36 

Ваннаставне активности:            36 

Час одељенског старешине:        36 
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СПИСАК УЏБЕНИКА КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ У НАСТАВИ ПЕТОГ РАЗРЕДА: 

 

Српски језик и књижевност: 

- Читанка за пети разред, Расковник, Зона Мркаљ и Зорица Несторовић, Клет 2018. 

- Граматика за пети разред, Весна Ломпар, Клет, 2018. 

Енглески језик: 

- Уџбеник “Project 2”, 4. Издање,Tom Hutchinson, Oxford University Press; 

- Радна свеска “Project 2”, 4. Издање,Tom Hutchinson, Oxford University Press; 

Ликовна култура: 

-,,Уџбеник за 5. разред основне школе”, Сања Филиповић, Кlett 

Музичка култура: 

- ,,Музичка култура за пети  разред“, Владица Илић, Креативни центар, 2018; 

Историја: 

-  “Историја - уџбеник за 5. разред основне школе”, Љиљана Недовић, Емина Живковић,Клет 

     Географија: 
- ,,Географија 5 - уџбеник за 5. разред основне школе ”, Винко Ковачевић, мр Сања Топаловић, 

Клет, Београд  2018.год; 

Математика: 

Актив математике је и овај пут изабрао и уџбеник и збирку задатака (Небојша Икодиновић и 

Слађана Димитријевић су аутори збирке а Бранислав Поповић, Марија Станић, Сања Милојевић 

и Ненад Вуловић су аутори збирке задатака) за пети разред  издавачке куће "Klett". Наш избор се 

заснива на томе да: 

 уџбеник садржи детаљна објашњења потребна ученику да савлада сваки ниво знања. За оне 

који желе да утврде научено на часу; за оне који желе да разјасне оно што им је промакло на 

часу; за оне који су изостали са часа, овај уџбеник је и више него довољан; 

 у збирци задатака свака лекција је подељена по нивоима знања. Поред тога број задатака је и 

више него довољан за вежбу по свим нивоима; 

 из досадашњег искуства комплет ове издавачке куће се показао одлично. 

Биологија: 

- ,, Биологија, уџбеник за пети разред основне школе, Дејан Бошковић, Бигз,  Београд; 

Техника и технологија : 

- ,, Техника и технологија ”, уџбеник за 5. разред основне школе,  Ж. Васић, Дијана Каруовић                                                                     

Свет технике- збирка материјала за конструторско моделовање, Ж. Васић, Иван Ђисалов,Логос, 

Београд, 2018; 

Немачки језик: 

- ,, Маgnet 1”, уџбеник и радна свеска, аутори Ђорђо Мота, Весна Николовски, издавачка кућа 

Klett 

Грађанско васпитање: 

      - ,,Грађанско васпитање за 5. разред основне школе”, приручник за наставнике,     

   Министарство просвете и спорта, Београд. 

Православни катихизис: 

нема 

Исламска верска настава  

,,Илмудин'', А. Рачић, Е. Ћесир, А. Синић, Л. Аличковић, М. Хоџић, Ел- келимех, Нови Пазар. 

Информатика и рачунарство – уџбеник за пети разред основне школе- Светлана Мандић, Клет 
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5.1. А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
 

Назив предмета: 5.1.1. СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

 

Циљ наставе српског језика и књижевности јесте да се ученик оспособи да правилно користи српски 

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

законитостима српског књижевног језика; да стиче основна знања о улози и значају језика у 

националној култури и изградњи националног идентитета; да кроз читање и тумачење књижевних 

дела из српске и светске баштине развија читалачке компетенције које, уз књижевно знање, 

обухватају емоционално и фантазијско уживљавање, живо памћење, истраживачко посматрање, 

подстичу имагинацију и уметнички сензибилитет, естетско доживљавање и критичко мишљење, 

морално просуђивање и асоцијативно повезивање; да се одговарајућим врстама читања оспособљава 

да усмерено приступа делу и приликом тумачења открива различите слојеве и значења; да стиче 

основна знања о месту, улози и значају језика и књижевности у српској и светској култури, негују 

љубав према српском језику и књижевности; да стиче и развија најшира хуманистичка знања и да 

научи како функционално да повезује садржаје предметних области. 

Разред: пети 

Годишњи фонд часова: 180 

 

Област /тема Исходи - по завршеној 

теми/области ученик ће бити 

у стању да: 

Садржаји 

Књижевност - разликује књижевни и 

некњижевни текст; 

упоређује одлике 

фикционалне и 

нефикционалне 

књижевности 

- чита са разумевањем и 

опише свој доживљај 

различитих врста 

књижевних дела 

- чита са разумевањем 

одабране примере осталих 

типова текстова 

- одреди род књижевног 

дела и књижевну врсту 

- разликује карактеристике 

народне од уметничке 

књижевности 

- разликује реалистичну 

прозу и прозу засновану на 

натприродној мотивацији 

- анализира елементе 

композиције лирске песме 

(строфа и стих); епског дела 

у стиху и прози (делови 

Лектира 

 

Лирика 

- Народна песма: Вила зида град 

- Народне лирске песме о раду 

(избор) 

- Народне лирске породичне песме 

(избор) 

- Бранко Радичевић: Певам 

дању,певам ноћу (одломак) 

- Милица Стојадиновић Српкиња: 

Певам песму 

- Војислав Илић: Зимско јутро 

- Душан Васиљев: Домовина 

- Милован Данојлић: Шљива 

- Пеђа Трајковић: Кад књиге буду у 

моди. 

Књижевни термини и појмови Песник 

и лирски субјекат. Мотиви и песничке 

слике као елементи композиције 

лирске песме. Врста строфе према 

броју стихова у лирској песми: 

катрен; врста стиха по броју слогова 

(десетерац и осмерац). Одлике лирске 

поезије: сликовитост, ритмичност, 
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фабуле – поглавље, запета, 

епизода, стих); драмског 

дела (чин, сцена, појава) 

- разликује појам песника од 

појма лирског субјекта; 

појам приповедача у односу 

на писца 

- разликује облике казивања 

- увиђа звучне, визуелне, 

тактилне, олфакторне 

елементе песничке слике 

- одреди стилске фигуре и 

разуме њихову улогу у 

књижевноуметничком 

тексту 

- процени основни тон 

певања, приповедања или 

драмске радње (шаљив, 

ведар, тужан и сл.) 

- развија имагинацијски 

богате асоцијације на основу 

тема и мотива књижевних 

дела 

- одреди тему, главне и 

споредне мотиве 

- анализира узрочно-

последично низање мотива 

- илуструје особине ликова 

примерима из текста 

- вреднује поступке ликова и 

аргументовано износи 

ставове 

- илуструје веровања, 

обичаје, начин живота и 

догађаје у прошлости 

описане у књижевним 

делима 

- уважава националне 

вредности и негује српску 

културноисторијску 

баштину 

- наводи примере личне 

добити од читања 

- напредује у стицању 

читалачких компетенција 

- упореди књижевно и 

филмско дело, позоришну 

представу и драмски текст 

емоционалност. Стилске фигуре: 

епитет, ономатопеја. Врсте ауторске и 

народне лирске песме: описне 

(дескриптивне), родољубиве 

(патриотске); митолошке, песме о 

раду (посленичке) и породичне 

Епика 

- Свети Саво – народна песма 

- Женидба Душанова (одломак)  – 

народна песма 

- Народне питалице, загонетке и 

пословице (избор) 

- Еро с онога свијета – шаљива 

народна прича 

- Дјевојка цара надмудрила – народна 

новела 

- Милован Глишић: Прва бразда 

- Стеван Сремац: Чича Јордан 

- Бранко Ћопић: Поход на Мјесец 

- Иво Андрић: Мостови 

- Данило Киш: Дечак и пас 

- Горан Петровић: Месец над 

тепсијом (одломци) 

- Антон Павловић Чехов: Шала. 

 

Књижевни термини и појмови 

Писац и приповедач; облици 

казивања: приповедање у првом и 

трећем лицу; фабула: низање 

догађаја, епизоде, поглавље; 

карактеризација ликова – начин 

говора, понашање, физички изглед, 

животни ставови, етичност 

поступака; врсте епских дела у стиху 

и прози: епска народна песма, бајка 

(народна и ауторска), новела (народна 

и ауторска), шаљива народна прича; 

врста стиха према броју слогова: 

десетерац. 

Драма 

- Бранислав Нушић: Кирија 

- Душан Радовић: Капетан Џон 

Пиплфокс 

- Љубиша Ђокић: Биберче. 

 

Књижевни термини и појмови 

 

Позоришна представа и драма: чин, 
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појава, лица у драми, драмска радња, 

сцена, костим, глума, режија; драмске 

врсте: једночинка, радио-драма. 

Књижевни термини и појмови 

 

Позоришна представа и драма: чин, 

појава, лица у драми, драмска радња, 

сцена, костим, глума, режија; драмске 

врсте: једночинка, радио-драма. 

 

Допунски избор лектире 

 

- Љубивоје Ршумовић: Ујдурме и 

зврчке из античке Грчке 

- Владислава Војиновић: Приче из 

главе – Видра 

- Дејан Алексић: Кога се тиче како 

живе приче (избор). 

 

Научнопопуларни и информативни 

текстови 

- Вук Стефановић Караџић: Моба и 

прело (одломак из дела Живот и 

обичаји народа српског) 

- Михајло Петровић Алас: У царству 

гусара (одломци). 

 

 

Домаћа лектира 

- Епске народне песме о Немањићима 

и Мрњавчевићима – преткосовски 

тематски круг 

- Народне бајке, новеле, шаљиве 

народне приче (избор); кратке 

фолклорне форме (питалице, 

брзалице, пословице, загонетке) 

- Бранислав Нушић: Хајдуци 

- Данијел Дефо: Робинзон Крусо 

(одломак о изградњи склоништа) 

- Марк Твен: Доживљаји Тома Сојера 

- Избор ауторских бајки, Ивана 

Нешић: Зелнбабини дарови (одломци) 

- Игор Коларов: Аги и Ема 

- Избор из савремене поезије за децу 

(Александар Вучо, Мирослав Антић, 

Драгомир Ђорђевић, Владимир 

Андрић и Дејан Алексић). 
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Језик 

 

 

 

 

 

 

Граматика 

(морфоло-гија, 

синтакса) 

 

 

 

 

 

 

 

Разликује променљиве речи 

од непроменљивих - 

разликује категорије рода, 

броја, падежа речи које 

имају деклинацију - 

разликује основне функције 

и значења падежа - 

употребљава падежне 

облике у складу са нормом - 

употребљава глаголске 

облике у складу са нормом - 

разликује основне реченичне 

чланове (у типичним 

случајевима) 

Променљиве речи: именице, 

заменице, придеви, бројеви (с 

напоменом да су неки бројеви 

непроменљиви), глаголи; 

непроменљиве речи: прилози (с 

напоменом да неки прилози могу 

имати компарацију) и предлози. 

Именице - значење и врсте (властите, 

заједничке, збирне, градивне; 

мисаоне, глаголске). 

Промена именица (деклинација): 

граматичка основа, наставак за облик, 

појам падежа. 

Основне функције и значења падежа 

(с предлозима и без предлога): 

номинатив (субјекат); генитив 

(припадање и део нечега); датив 

(намена и усмереност); акузатив 

(објекат); вокатив (дозивање, 

обраћање); инструментал (средство и 

друштво); локатив (место). 

Придеви - значење и врсте придева 

(описни, присвојни, градивни; месни 

и временски); род, број, падеж и 

компарација придева. 

Слагање придева са именицом у роду, 

броју и падежу. 

Заменице - личне заменице: промена, 

наглашени и ненаглашени облици, 

употреба личне заменице сваког лица 

себе, се. 

Бројеви - врсте и употреба: главни 

(основни, збирни бројеви, бројне 

именице на -ица) и редни бројеви. 

Глаголи - глаголски вид (несвршени и 

свршени); глаголски род (прелазни, 

непрелазни и повратни глаголи); 

глаголски облици (грађење и основно 

значење): инфинитив (и инфинитивна 

основа), презент (презентска основа, 

наглашени и ненаглашени облици 

презента помоћних глагола), 

перфекат, футур И. 

Предикатска реченица - предикат 

(глаголски; именски); слагање 

предиката са субјектом у лицу, броју 
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и роду; прави и неправи објекат; 

прилошке одредбе (за место, за време, 

за начин; за узрок и за меру и 

количину); апозиција. 

 

 

 

 

 

 

 

Правопис 

доследно примењује 

правописну норму у 

употреби великог слова; 

састављеног и растављеног 

писања речи; 

интерпункцијских знакова − 

користи правопис (школско 

издање) 

Велико слово у вишечланим 

географским називима; у називима 

институција, предузећа, установа, 

организација (типични примери); 

велико и мало слово у писању 

присвојних придева. Заменица Ви из 

поштовања. Одрична речца не уз 

именице, придеве и глаголе; речца нај 

у суперлативу; вишечлани основни и 

редни бројеви. Интерпункцијски 

знаци: запета (у набрајању, уз вокатив 

и апозицију); наводници (наслови 

дела и називи школа); црта (уместо 

наводника у управном говору). 

 Ортоепија - правилно изговара речи 

водећи рачуна о месту 

акцента и интонацији 

реченице - говори јасно 

поштујући књижевнојезичку 

норму - течно и разговетно 

чита наглас књижевне и 

неуметничке текстове 

Место акцента у вишесложним 

речима (типични случајеви). 

Интонација и паузе везане за 

интерпункцијске знакове; интонација 

упитних реченица. Артикулација: 

гласно читање брзалица, најпре 

споро, а потом брже (индивидуално 

или у групи). 

 

 

Језичка 

култура 

 - користи различите облике 

казивања: дескрипцију 

(портрет и пејзаж), 

приповедање у првом и 

трећем лицу, дијалог 

- издваја делове текста 

(наслов, пасусе) и организује 

га у смисаоне целине 

(уводни, средишњи и 

завршни део текста) 

- саставља говорени или 

писани текст о доживљају 

књижевног дела и на теме из 

свакодневног живота и света 

маште 

- проналази експлицитно и 

имплицитно садржане 

информације у 

једноставнијим књижевним 

и некњижевним текстовима 

- напамет говори одабране 

књижевне текстове или 

користи различите облике казивања: 

дескрипцију (портрет и пејзаж), 

приповедање у првом и трећем лицу, 

дијалог 

издваја делове текста (наслов, пасусе) 

и организује га у смисаоне целине 

(уводни, средишњи и завршни део 

текста) 

саставља говорени или писани текст о 

доживљају књижевног дела и на теме 

из свакодневног живота и света 

маште проналази експлицитно и 

имплицитно садржане информације у 

једноставнијим књижевним и 

некњижевним текстовима 

напамет говори одабране књижевне 

текстове или одломке 

 

 



21 

 

одломке 

     

 

 

              Глобални годишњи план наставе српског језика за пети разред 

 

 

 

 
 

 

План допунске наставе: 

Граматика: реченице по саставу; врсте речи (именске); служба речи; главни реченични чланови; 

зависни реченични чланови (осим атрибута); Падежи (основна значење и функција); глаголи, 

глаголски вид, глаголски род, глаголске основе, инфинитивна и презентска основа; глаголски облици 

(инфинитив,презент, перфекат, футур I) 

Правопис : употреба великог слова, запете у апозицији и вокативу; писање придева на -ски, -чки,                     

-шки, -ов, -ев, -ин;  

Књижевност: тумачење дела (увођење ученика у разумевање битних одлика књижевног дела: тема, 

композиција, ликови, језик). 

 

 

План додатне наставе: 

 

Додатни рад на свим садржајима планираним планом и програмом за пети разред ради 

оспособљавања и припремања ученика за такмичења.Главни и зависни реченични чланови 

Граматичке категорије именских речи 

Наставна област 
 

 

Број  часова 

за обраду 
за друге 

типове 
укупно 

КЊИЖЕВНОСТ 

 
 50 20 70 

ЈЕЗИК 
ГРАМАТИКА 

 
25 29 54 

 
ПРАВОПИС 

 
3 7 10 

 

 
ОРТОЕПИЈА 3 3 6 

ЈЕЗИЧКА   

КУЛТУРА 
 10 30 40 

 

 
 

 
89 91 180 
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Проучавање локалног говора; састављање речника локалних речи и израза и њихово замењивање 

речима и изразима из стандардног  књижевног језика 

Разговор о гледаној позоришној представи ( глума и глумци, режија и редитељ, текст и писац; 

музика и композитор) 

Анализа  „Дневника прочитаних књига“ (тумачење, стилска анализа) 

Казивање стихова из самосталног ученичког стваралаштва. 

 

 

 

 

 

Начин остваривања наставних садржаја: 
 

МЕТОДЕ: 

- вербалне (монолошка, дијалошка) 

- текстуална (текст метода) 

- интерактивна (кооперативна) 

- учење путем открића и решавања проблема 

- практично учење 

- мисаоно учење 

- искуствено учење 

- дигитална  

 

АКТИВНОСТ УЧЕНИКА: 

- мислиоци 

- решаваоци проблема 

- активни посматрачи 

- истраживачи 

- активни слушаоци у комуникацији 

- организатори 

- планери 

- самопроцењивачи 

- партнери 

- пријатељи 

 

АКТИВНОСТ НАСТАВНИКА: 

- организатор наставе (усклађује циљеве, исходе, планира садржаје, средства, методе) 

- реализатор наставе (ствара прилике за учење, презентира садржаје, води циљани разговор, 

омогућује примену стечених вештина, даје повратне информације) 

- партнер у непосредној комуникацији (одговара на ученичка питања, поставља питања...) 

- партнер у афективној комуникацији са децом (помаже им да упознају и прихвате своје и 

емоције других, разговара са децом када им је потребна помоћ, сарађује са родитељима, 

психологом, педагогом) 

- мотивише ученике и развија њихова интересовања 

- прати напредовање ученика 

- оцењивач 
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- утиче на социјалне односе у одељењу 

- самоевалуација (прати ефекте сопственог рада) 

 

 

 

 

Корелација са другим наставним предметима 

 
Историја : - преткосовски циклус народних епских песама (легендарно и историјско у 

песмама о Немањићима и Мрњавчевићима ); 

                                    - шаљиве народне приче (слике некадашњег живота Срба под Турцима); 

Историја и веронаука:  „ Свети Саво” , народна епска песма (припрема за приредбу); 

Ликовна и музичка култура   

  - „Зимско јутро”, Војислав Илић (визуелно и  акустично у пејзажу). 

 

 

Литература за ученике: 
Читанка за пети разред, Расковник, Зона Мркаљ и Зорица Несторовић, Клет 2018. 

Граматика за пети разред, Весна Ломпар, Клет, 2018. 

                  Радна свеска за пети разред, Весна Ломпар, Зона Мркаљ и Зорица Несторовић, Клет 2018.  
 

Образложење за избор уџбеника: 

Стручно веће за српски језик је одлучило да у наредне четири године користи уџбенике и радну 

свеску издавачке куће Kлет за све разреде (од петог до осмог) из неколико разлога: садржај   

уџбеника је усклађен са наставним планом и програмом, општим исходима и стандардима 

образовања и васпитања; писани су  јасним и недвосмисленим реченицама, уз објашњења свих 

кључних граматичких и књижевно-теоријских појмова, непознатих речи и сл.; карактерише их  

темељан приступ наставним садржајима, истраживачки задаци, богате илустрације, разнолика 

вежбања, занимљиви текстови о интересантним појавама у српском језику, занимљивостима у вези 

са писцима и разним другим необичностима и занимљивостима у језику; наставне јединице  су 

обрађене у складу са захтевима савремене методичке наставе, подстичу активност ученика свих 

могућности и разноврсног су сазнајног усмерења (од основног нивоа, преко средњег до напредног, 

истраживачко-креативног); уџбеници доприносе развоју и очувању српског језика и књижевности, 

културе и традиције,  подржавају толерантан однос према другим етничким и верским заједницама и 

у њему  нема дискриминаторних садржаја и увредљивих назива. Уџбеници су написани уз пуно 

уважавање новог Правописа српског језика матице српске из 2010. године и усклађени  са 

стандардима квалитета уџбеника. 

Литература за наставнике: 
 Методика наставе српског језика и књижевности, Милија Николић, Завод за уџбенике             

и наставна средства, Београд, 2005. 

Правопис српскога језика, Митар Пешикан, Јован Јерковић и Мато Пижурица, Матица српска, Нови 

Сад, 2010. 

Наша народна књижевност, Вукашин Станисављевић, Пирг, Београд, 1995.  

Речник књижевних термина, Наташа Станковић Шошо, Логос, Београд, 2011. 

 

Начин оцењивања 
Ученици се оцењују из следећих области: 
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• вештина читања и разумевање прочитаног, 

• писано изражавање, 

• граматика и  лексика, 

• књижевност и  

• усмено изражавање.  

Писмено изражавање оцењује се кроз израду обавезна четири писмена задатка, као и писање осам 

домаћих задатака којим се континуирано развија писменост ученика и припрема за израду писменог 

задатка. Истовремено се путем кратких правописних диктата проверава усвојеност одређених 

правописних правила и ради на отклањању грешака. 

Познавање граматике, лексике, књижевности и књижевне теорије проверава се кроз израду 

контролних задатака након савладаних програмских садржаја (систематизација наставне теме ).   

Усмено изражавање ученика вреднује се кроз говорне и сценске вежбе (усмено излагање на одређену 

тему, рецитовање и казивање наученог текста, препричавање, драматизације одломака из књижевних 

дела, учествовање у расправи, формулисање свог мишљења, култура комуникације ...) .  

Вештина читања и разумевање  прочитаног текста, као и богатство лексике, вреднује се кроз 

свакодневни рад ученика у одељењу – од тумачења књижевних дела до решавање језичких задатака.  
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Назив предмета 5.1.2. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  
  

Циљ  Циљ наставе и учења страног језика је да се ученик усвајањем функционалних 

знања о језичком систему и култури и развијањем стратегија учења страног језика 

оспособи за основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос 

према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном 

наслеђу.  

Разред  пети  

Годишњи фонд часова  72 часа  

ОБЛАСТ / ТЕМА  

Комуникативне функције  

ИСХОДИ  

По завршеној теми/области 

ученик ће бити у стању да у 

усменој и писаној 

комуникацији:  

САДРЖАЈИ  

Поздрављање и 

представљање себе и 

других и тражење / давање 

основних информација о 

себи и другима у ширем 

друштвеном контексту  

- разуме краће текстове који се 
односе на поздрављање, 

представљање и тражење / 

давање информација личне 

природе;  

- поздрави и отпоздрави,  
представи себе и другог 

користећи једноставна језичка 

средства;  

- постави и одговори на 
једноставнија питања личне 

природе;  

- у неколико везаних исказа 
саопшти информације о себи 

и другима;  

  

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама  

Слушање и читање краћих, једноставнијих текстова 

који се односе на дате комуникативне ситуације 

(дијалози, наративни текстови, формулари и сл.); 

реаговање на усмени или писани импулс 

саговорника (наставника, вршњака и сл.) и 

иницирање комуникације;  усмено и писaно давање 

информација о себи и тражење и давање 

информација о другима (СМС, имејл, формулари, 

чланске карте, опис фотографије и сл.).  

  

Садржаји  

Hello. Hi. I’m Maria. What’s your name? I’m / My 

name is… Tony is 11. How old are you? I live in (town, 
city, village). Where do you live? I live at number 46 

Black Street. Мy best friend lives next door. What’s your 
address? What’s your phone number? Have you got/Do 

you have an email address? These are my parents. Their 
names are … I can’t play tennis, but I can do karate. 

Can you play the guitar?My birthday is on the 21st of 
May.  

When is your birthday? This is Miss May. She’s my 

teacher. This is Mr Crisp. He’s my tennis coach.  

  

The Present Simple Tense за изражавање сталних 

радњи .  

Have got/Have за изражавање поседовања.  
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  Личне заменице у функцији субјекта - I, you …  

Присвојни придеви - my, your…  

Показне заменице - this/these, that/those  

Питања са  

Who/What/Where/When/How(old)… Основни 

бројеви (1-1000).  

Предлози за изражавање места - in, аt…  

Предлози за изражавање времена –in, on, at... 

Употреба неодређеног  члана са именицама у 

једнини.  

Изостављање  члана испред назива спортова. 

Употреба одређеног  члана уз називе музичких 

инструмената.  

(Интер)културни садржаји: устаљена правила 

учтивости; титуле уз презимена особа (Mr, Miss, Mrs, 

Ms, Sir); имена и надимци; начин писања адресе.  

Описивање 
карактеристика живих  

бића, предмета, појава  и  

места  

- разуме једноставнији опис 
особа, биљака, животиња, 

предмета, појaва или места;  

- упореди и опише 
карактеристике живих бића, 

предмета, појава  и места,  

користећи једноставнија 

језичка средства;  

  

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама  

Слушање и читање једноставнијих описа живих 

бића, предмета, појава и места и њиховог поређења; 

усмено и писано описивање / поређење живих бића, 

предмета, појава и места; израда и презентација 

пројеката (постера, стрипова, ППТ-а, кратких аудио / 

видео записа, радио емисија и слично).  

  

Садржаји  

Who’s the boy with short fair hair and a black jacket? 

What’s Maria wearing? She’s wearing a nice white T-
shirt and dark blue jeans. My brother is clever, but lazy. 

My best friend is kind and fiendly. There is / isn’t a 

cinema / hospital in my town. There are two big 
bookshops in my town. What’s this / that over there? It’s 

a sports centre. How far is it? Zebras are white wild 
animals with black and white stripes. A cheetah is a fast, 

dangerous animal. How deep is the Adriatic  

Sea/the Pacific Ocean? How long is the  

Danube/the Thames River? Layla is prettier than Susan. 

Who’s the best student in your class? This car is more 

expensive than that one. London is larger than Belgrade. 

About eight million people live there. Belgrade is much 

smaller, but…  

  

The Present Simple Tense и The Present  

Continuous Tense за изражавање  радњи и стања  
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  у садашњости   

Глаголи have got, to be за давање описа  

Питања са Who/What/Where/When/Which/How  

(old, far, deep, long…)  

Егзистенцијално There is / are…  

Употреба одређеног  члана са именицама које 

означавају лица и предмете који су познати 

саговорнику, као и уз имена река, мора и океана.  

Употреба/изостављање одређеног члана уз имена 

градова и држава.  

Поређење придева (правилно и неправилно 

поређење).  

(Интер)културни садржаји: географске 

карактеристике Велике Британије; биљни и 

животињски свет.  

Позив и реаговање на 

позив за учешће у  

заједничкој активности  

  

  

- разуме  једноставније 
предлоге и одговори на 

њих;  

- упути једноставан предлог;  

- пружи одговарајући 
изговор или одговарајуће 

оправдање;  

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама Слушање и читање 

једноставниjих текстова који садрже предлоге;  

усмено и писано преговарање и договарање око 

предлога и учешћа у заједничкој активности; писање 

позивнице за прославу / журку или имејла / СМС-а 

којим се уговара заједничка активност; прихватање 

/одбијање предлога, усмено или писано, уз 

поштовање основних норми учтивости и давање 

одговарајућег оправдања / изговора.  

  

Садржаји  

I think we can go out this afternoon. Why not?  

Let’s do it. Sorry. I can’t. I must do my homework. 

Sorry, I think that’s boring. Let’s do something else. 

How about going to the cinema? Great. What time? See 

you then.   

Let’s make pancakes. That’s a good idea. What shall we 

do? Let’s play Monopoly. Why don’t we meet at the 

sports centre? What time? Half past two. Fine. I’ll see 

you at the sports centre at half past two.  

Would you like to come to my birthday party on 

Sunday? I’m sorry, but I can’t make it. I’d love to, 

thanks.   

  

Императив  

How about + глаголска именица   

Why don’t we + инфинитивна основа глагола   
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  Would you like + инфинитив глагола  Модални 

глаголи за изражавање предлога - 

can/could/shall  

Глагол will за изражавање одлука  

(Интер)културни садржаји: прикладно позивање 

и прихватање/одбијање позива.  

Изражавање молби, захтева, 
обавештења,  

извињења, и захвалности  

  

- разуме и једноставне молбе и 

захтеве и реагује на њих;  

- упути једноставне молбе и 

захтеве;  

- затражи и пружи кратко 

обавештење;  

- захвали и извине се на 

једноставан начин;  

- саопшти кратку поруку  
(телефонски разговор, дијалог 

уживо, СМС, писмо, имејл) 

којом се захваљује;  

  

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама  

Слушање и читање једноставнијих исказа којима 

се тражи /нуди помоћ, услуга, обавештње или се 

изражава жеља, извињење, захвалност; усмено и 

писано тражење и давање обавештења, упућивање 

молбе за помоћ / услугу и реаговање на њу, 

изражавање жеља, извињења и захвалности.  

  

Садржаји  

Can I help you? It's OK, I can do it.  May I ask a 

question? Sure. What do you want? Do you want 

an orange? Yes, please. No, thank you. Can you 

pass me an orange, please? Of course, here you 

are. Thank you very much / so much. I want an 

apple. Can I have this one? Anything else? Can I 

borrow your pen? Sorry, you can’t. I want to go 

home. Can we buy lemonade there? No, we can’t. 

Оh no. I’m sorry. When does the movie start? It 

starts at 8.    

Модални глаголи за изражавање молбе и захтева – 

can/could/may.  

(Интер)културни садржаји: правила учтиве 

комуникације.  

Разумевање и давање 

упутстава   

- разуме и следи једноставнија  
упутства у вези с 

уобичајеним ситуацијама из 

свакодневног живота 

(правила игре, рецепт за 

припремање неког јела и сл.) 

са визуелном подршком без 

ње;  

- да једноставна упутства 
(нпр. може да опише како се 
нешто користи / прави,  

напише рецепт и сл.);  

  

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама  

Слушање и читање текстова који садрже  

једноставнија упутства (нпр.  за компјутерску или 

обичну игру, употребу апарата, рецепт за 

прављење јела и сл.) са визуелном подршком и без 

ње; усмено и писано давање упутстава.  

  

Садржаји  

Drag (the word) and drop it in the correct place. 

Throw the dice. Move your token… Press the button 

and wait. Insert the coin in the slot. Peel the onions 

and chop them. Put the saucepan on the stove.   
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  Императив   

Личне заменице у функцији објекта - me, her, him…  

(Интер)културни садржаји: традиционалне / 

омиљене врсте јела.  

Описивање и честитање 

празника, рођендана и 
значајних догађаја,  

честитање на успеху и 

изражавање жаљења  

- разуме честитку и одговри на 

њу;  

- упути пригодну честитку;  

- разуме и, примењујући 
једноставнија језичка 

средства, опише начин 

прославе рођендана, празника 

и важних догађаја;  

  

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама  

  

Слушање и читање једноставнијих текстова у којима 

се описују и честитају празници, рођендани и 

значајни догађаји; описивање празника, рођендана и 

значајних догађаја; реаговање на упућену честитку у 

усменом и писаном облику; упућивање пригодних 

честитки у усменом и писаном облику; израда и 

презентација пројеката у вези са прославом 

празника, рођендана и значајних догађаја.  

  

Садржаји  

Children in Britain usually have their birthday parties 

at home. Everybody sings Happy Birthday!  In Britain, 

people open their presents on Christmas Day. On 

Easter Sunday children often hunt for eggs. Happy 

Valentine’s Day! Same to you! Roses are red, violets 

are blue, my heart is full of love for you.  In my country 

we celebrate a lot of different festivals, but my favourite 

is... Good luck! Congratulations! Well done! Lucky 

you! I’m so happy for you! I’m sorry to hear that/about 

that! It’s a pity!   

The Present Simple Tense за изражавање уобичајених 

радњи.   

Изостављање  члана испред назива празника. 

Изостављање  члана испред именица употребљених 

у општем смислу.  

(Интер)културни садржаји: значајни празници и 

догађаји и начин обележавања / прославе; честитање.  

Описивање догађаја и 

способности у 

садашњости   

- разуме једноставније текстове 
у којима се описују сталне, 

уобичајене и тренутне радње 

и способности;  

- размени информације које се 
односе на дату  

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама  

Слушање и читање описа и размењивање иксаза у 

вези са сталним, уобичајеним и тренутним 

догађајима / активностима и способностима; усмено 

и писано описивање сталних, уобичајених и 

тренутних догађаја / активности  
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 комуникативну ситуацију;  

- опише сталне, уобичајене и 
тренутне догађаје / активности 

и способности користећи 
неколико  

везаних исказа;  

  

и способности (разговор уживо или путем телефона, 

разгледница, СМС порука, имејл и сл.).  

  

Садржаји  

I live in a flat on the first floor. What do you usually do 

on Sundays? Do you live in a house or in a flat? My 

sister doesn’t go to school. What time do you go to bed / 

does she get up? He never tidies his room. I can clean 

my dad’s car. When do Americans celebrate 

Halloween? When does winter start? Where do 

penguins live? What are you doing at the moment?  I’m 

feeding my cat. We’re going on a school trip today. 

They’re having dinner now.  I normally go to school by 

bus, but today I’m going on foot. I’m doing my 

homework. I always do it after dinner. I can speak three 

languages, but now I’m speaking English.  I am good at 

maths.  

  

The Present Simple Tense за изражавање уобичајених 

и сталних радњи   

The Present Continuous Tense за изражавање 

тренутних и привремених радњи  

Модални глагол can за изражавање способности  

Прилози за учесталост – usually, often…  

Предлози за изражавање правца кретања  - to, from...  

Предлози за описивање начина кретања  - by  

(car), on (foot)...  

(Интер)културни садржаји: породични живот; 

живот у школи – наставне и ваннаставне 

активности; распусти и путовања.  

Описивање догађаја и 

способности у 

прошлости  

- разуме краће текстове у 
којима се описују догађаји и 

способности у прошлости;  

- размени информације у вези 
са догађајима и 

способностима у прошлости;  

- опише у неколико краћих, 
везаних исказа догађај у 

прошлости;  

- опише неки историјски 
догађај, историјску личност  

и сл.;   

  

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама  

Слушање и читање описа и усмено и писано 

размењивање иксаза у вези са догађајима / 

активностима и способностима у прошлости; усмено 

и писано описивање догађаја / активности и 

способности у прошлости; израда и презентација   

пројеката о историјским догађајима, личностима и 

сл.  

  

Садржаји  

Where were you at eight o’clock last Saturday? I was at 

home. What was on TV last night? What time was it on? 

I watched / didn’t watch TV last  
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  night. I played volleyball on Monday. What did you do? 

We went to Paris in July. We travelled by plane. Where 

did you spend  your summer holiday? How did you 

travel? I lost my passport yesterday. Did you have a 

good time on holiday? Yes, we did. / No, we didn’t. I 

could swim when I was five. I couldn’t ski last year.   

  

The Past Simple Tense  правилних и најчешћих 

неправилних глагола  

Модални глагол could за изражавање способности у 

прошлости  

(Интер)културни садржаји: историсјки догађаји, 

епохална открића; важније личности из прошлости 

(историјска личност, писац,  

Исказивање жеља, 

планова и намера  

- разуме жеље планове и 

намере и реагује на њих;  

- размени једноставне исказе у 
вези са својим и  туђим 

жељама, плановима и 

намерама;  

- саопшти шта он/ она или неко 
други жели, планира, 

намерава;  

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама  

Слушање и читање краћих текстова у вези са 

жељама, плановима и намерама; усмено и писано 

договарање о  жељама, плановима и намерама 

(телефонски разговор, разговор уживо, СМС, имејл 

и сл.).  

  

Садржаји  

I would like/want to be a doctor when I grow up. He 

would like a new mobile phone/to go out with his 

friends. I’m going to do my homework in the afternoon. 

What are you going to do this afternoon? Мy parents 

are going to visit their friends this evening, so I’m going 

to play all my favourite computer games. Оh! Are you?  

  

The Present Simple Tense ( want)  

Would  like + именица/инфинитив глагола.  

Going to за изражавање будућих планова. Употреба 

неодређеног члана уз називе занимања.   

(Интер)културни садржаји: свакодневни живот и 

разонода; породични односи.  

  

  

Исказивање потреба, 

осета и осећања  

  

- разуме и реагује на 
свакодневне изразе у вези са 

непосредним и конкретним 

потребама, осетима и 

осећањима;  

- изрази, основне потребе,  

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама  

Слушање и читање исказа у вези са потребама, 

осетима и осећањима; усмено и писано договарање у 

вези са задовољавањем потреба; предлагање решења 

у вези са осетима и  
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 осете и осећања  једноставнијим 

језичким средствима;  

  

потребама; усмено и писано исказивање, својих 

осећања и реаговање на туђа.  

  

Садржаји  

I’m hot / cold / hungry / thirsty… Take off / Put on your 
coat. Why don’t you take a sndwich / a glass of water? 

Do you want some juice/biscuits too?  
Yes, please. Would you like some fruit? I’m tired. What 

shall we do? Why don’t we stop and take some rest? 

How about going home? I’m happy to see you. I’m glad 

/ sorry to hear that. Oh dear! It’s a pity!  

  

The Present Simple Tense ( be, want)  

Императив  

Why don’t we /you + инфинитивна основа глагола   

How about + глаголска именица   

Would  like + именица/инфинитив глагола  

(Интер)културни садржаји: мимика и 

гестикулација;употреба емотикона.  

Исказивање 

просторних односа и 

величина   

  

  

  

- разуме једноставнија питања 

и одговори на њих;  

- разуме обавештења о 

простору и величинама;  

- опише специфичније 
просторне односе и величине 

једноставним,  

везаним исказима;  

  

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама  

Слушање и читање краћих текстова у вези са 

специфичнијим просторним односима и 

величинама; усмено и писано размењивање 

информација у вези са просторним односима и 

величинама; усмено и писано описивање 

просторних односа и величина.  

  

Садржаји  

Which room is it in? Where’s the library?  

It’s on the left / right. Is the sofa by the door?  

What’s next to/ near the table? Where are the (books)? 

They’re on the top / bottom shelf. It’s in front of / behind 
the wardrobe. Where do you do your homework? Where 

is she? She’s at the supermarket / in / at the park…  The 
bakery is between the school and the supermarket. How 

wide  

/ long / deep is the river? It’s 45 metres wide / 2 

kilomеtrеs long. An elephant is bigger than a hippo. The 

Blue whale is the biggest animal in the world. What is 

the largest room in your house / flat? The room above / 

below. My town is in the north-east of Serbia.   
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  Предлози за изражавање положаја и просторних 

односа  - in front of, behind, between, opposite... 

Питања са What/Where/Which/How ( far, deep, long…)  

Поређење придева (правилно и неправилно 

поређење).  

Употреба одређеног  члана са суперлативом придева.  

(Интер)културни садржаји: јавни простор; типичан 

изглед школског и стамбеног простора; локалне 

мерне јединице (инч, стопа…); природа.  

Исказивање времена 

(хронолошког и 

метеоролошког)  

  

  

- разуме, тражи и даје 
једноставнија обавештења о 

хронолошком времену и 

метеоролошким приликама у 

ширем комуникативном 

контексту;  

- опише дневни / недељни 

распоред активности;  

- опише метеоролошке прилике 
и климатске услове у својој 

земљи и једној од земаља 
циљне културе једноставним  

језичким средствима;  

  

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама  

Слушање и читање једноставнијих текстова у вези са 

хронолошким временом, метеоролошким приликама 

и климатским условима;  

усмено и писано тражење и давање  информација о 

времену дешавања неке активности, метеоролошким 

приликама  и климатским условима у ширем 

комуникативном контексту; израда и презентација 

пројеката (нпр. о часовним зонама, упоређивање 

климатских услова у својој земљи са климатским 

условима  једне од земаља циљне културе и сл.).  

  

Садржаји  

What time is it? It’s five o’clock. It is half past six.  

It’s (а) quarter to/past seven. It’s ten past/to eleven. 
When do your lessons start? At (а) quarter to nine. When 

do you have your dance classes? On Monday and 
Wednesday. I was born in January/on the first of 

January/ January the first.. …on  

Christmas/Easter Day… Columbus discovered America 

in 1492 / in the 15
th
 century. What is the weather like? 

It’s cold/ sunny... The wind is blowing. What was the 

weather like yesterday? It was foggy /cloudy/windy… It 

didn’t rain, it snowed. It is usually warm in spring/hot in 

summer/freezing in winter. It’s wetter in the west than in 

the east. It is much drier in Australia than in Serbia.  

  

The Present Simple Tense за изражавање утврђених 

програма, планова и распореда (ред вожње, ТВ/ 

биоскопски програм и сл.) и  
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  уобичајених радњи.  

The Present Continuous Tense за изражавање 

тренутних и привремених радњи  The Past 

Simple Tense  

Предлози за изражавање времена – in, on, at, to, past, 

after...  

Питања са When, What (time/day)… Редни 

бројеви до 100.  

(Интер)културни садржаји: климатски услови у 

Великој Британији; разлика у часовној зони (Београд 

– Лондон).  

Изрицање дозвола, 

забрана, правила 

понашања и обавеза  

- разуме и реагује на 

једноставније  забране, своје 

и туђе обавезе;  

- размени једноставније 

информације које се односе 

на забране и правила 

понашања у школи и на 

јавном месту (у превозном 

средству, спортском центру, 

биоскопу, зоолошком врту и 

сл.) као и на своје и туђе 

обавезе;  

- представи правила 

понашања, забране и листу 

својих и туђих обавеза 

користећи одговарајућа 

језичка средства;  

  

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама  

Слушање и читање исказа у вези са  забранама, 

правилима понашања и обавезама; постављање 

питања у вези са забранама, правилима понашања и 

обавезама и одговарање на њих; усмено и писано 

саопштавање забрана, правила понашања и обавеза 

(нпр. креирање постера са правилима понашања, 

списка обавеза и сл.).  

  

Садржаји  

Remember to bring your membership card. You can't sit 

here, the seat isn’t free. Can you use your phone in 

class? No, we can’t. You mustn't use your phone in 

class. You must write in ink. Do you have to wear 

uniforms at school? They have to/don’t have to wear 

uniforms at school.I must study today. I have to feed our 

dog every morning. I must/ have to go now.   

  

Модални глаголи за изражавање дозволе, забране, 

правила понашања и обавезе – can/can’t, must/mustn’t  

(Not) Have to за изражавање обавезе и одсуства 

обавезе  

(Интер)културни садржаји: понашање на јавним 

местима; значење знакова и симбола.  

Изражавање припадања 

и поседовања  

- разуме  и формулише 
једноставније изразе који се 

односе на поседовање и 

припадност;  

- пита и каже шта неко има / 

нема и чије је нешто;  

  

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама  

Слушање и читање једноставнијих текстова с 

исказима у којима се говори шта неко има/нема или 

чије је нешто; постављање питања у вези са датом 

комуникативном ситуацијом и одговарање на њих.  

Is this your dog? No, it’s Steve’s dog.  Whose house is 

this? It’s Jane and Sally’s house. They’re Jane’s  
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  and Sally’s bags. These are the children’s toys. That’s 

my parents’ car. This is my blanket. This blanket is 

mine. This isn’t your card. It’s hers. I’ve got/I have a 

ruler. Have you got/Do you have a pen? Sally hasn’t 

got /doesn’t have an umbrella.   

  

Садржаји  

Саксонски генитив са именицом у једнини и  

множини (правилна и неправилна множина) – my 

friend’s/friends’/ children’s books  

Присвојни придеви my, your… Присвојне 

заменице mine, yours…  

Have got/Have  за изражавање поседовања  

Питања са Whose  

(Интер)културни садржаји: породица и 

пријатељи; однос према својој и туђој имовини.  

  

  

Изражавање 

интересовања, 

допадања и 

недопадања   

- разуме и реагује на 
једноставније исказе који се 

односе на  описивање 

интересовања, хобија и 

изражавање допадања и 

недопадања;  

- опише своја и туђа 
интересовања и хобије и 

изрази  допадање и 

недопадање уз једноставно 

образложење;  

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама  

Слушање и читање једноставнијих текстова у вези 

са нечијим интересовањима, хобијима и стварима 

које воли / не воли, које му / joj се свиђају / не 

свиђају;  

размена информација о својим и туђим 

интересовањима, хобијима, допадању и 

недопадању (телефонски разговор, интервју, 

обичан разговор са пријатељима у школи и сл.); 

усмено и писано описивање интересовања, 

допадања и недопадања (писање имејла о личним 

интересовањима, хобијима, допадању и 

недопадању, листе ствари које му / joj се свиђају / 

не свиђају и сл.); истраживачке пројектне 

активности (нпр. колики број ученика у одељењу 

воли / не воли пливање, скијање, тенис и сл.) 

графичко приказивање и тумачење резултата.  

  

Садржаји  

I’m interested in (swimming). What (sports) are you 

interested in? My hobby is (collecting bagdes).  

What’s your hobby?I love swimming because I’m good 

at it. I don’t like skiing. I’m bad at it. What do you like 

doing? Peter dosen’t like football. Sally is crazy about 

dancing. My favourite sport is tennis. What’s your 

favourite sport? What are your hobbies and interests? 

Fifteen out of thirty people  



36 

 

  like tennis – eight boys and seven girls.  

  

Придевско-предлошке фразе - interested in, good/bad 

at, crazy about…  

Глаголи like/love/hate + глаголска именица  

Питања са What, Who, Why …  

(Интер)културни садржаји: интересовања, хобији, 

забава, разонода, спорт и рекреација; уметност 

(књижевност за младе, стрип, музика, филм).  

  

Изражавање 

мишљења (слагања и 

неслагања)  

- разуме  и формулише 

једноставније исказе којима се 

тражи мишљење, изражава  

слагање/неслагање;  

  

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама  

Слушање и читање једноставнијих текстова у вези са 

тражењем мишљења и изражавањем 

слагања/неслагања; усмено и писано тражење 

мишљења и изражавање слагања и неслагања.  

Садржаји  

What do you think of / about…? How do you like it? 

Please tell me about… Do you agree with (me)? I think / 

feel it’s OK/Okay.  You’re right / wrong! That’s true. 

Exactly. Tht’s not true. I’m not sure. I like / don’t like it 

because it’s boring.   

  

The Present Simple Tense (think, like, agree…)  

Питања са What,  Why, How …  

(Интер)културни садржаји: поштовање основних 

норми учтивости у комуникацији са вршњацима и 

одраслима.  

Изражавање 

количине, бројева и 

цена  

- разуме једноставније изразе 
који се односе на количину 

нечега;  

- пита и каже колико нечега 
има/ нема, користећи 

једноставија језичка средства;  

- на једноставан начин затражи 
артикле у продавници 

једноставним изразима за 

количину, наручи јело и/или 

пиће у ресторану и пита/каже/ 

израчуна колико нешто 

кошта;  

- састави списак за куповину – 

намирнице и количина 

намирница (две векне  

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама  

Слушање и читање једноставнијих текстова који 

говоре о количини нечега; постављање питања у 

вези с количином и одговарање на њих, усмено и 

писано; слушање и читање текстова на теме 

поруџбине у ресторану, куповине, играње улога (у 

ресторану, у продавници, у кухињи …); писање 

списка за куповину; записивање и рачунање цена.  

  

Садржаји  

How many people are there in the park? There are two 

men/women and three children in the park. How much 

milk does he need? Is there any butter in the fridge? No, 

there isn’t any butter, but there’s some margarine. I 

haven’t got any food for you. I’ve got some lemonade / 

strawberries. There isn’t  
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 хлеба, пакет тестенине, три 

конзерве туњевине и сл.)  

- изрази количину у мерама – 

100 гр шећера, 300 гр брашна и 

сл.  

  

much fruitin the bowl. There aren’t many biscuits left in 

the cupboard. There are a lot of spoons and forks and 

some / six knives on the table. I need a hundred grams of 

sugar (100 g) / a bottle of (fizzy) water/2 kilos of 

potatoes. Can I have a sandwich and a glass of juice 

please? That’s £7.80. Shopping list: a packet of butter, 

two loaves of bread, three pots of yoghurt, a bunch of 

bananas…  

  

Основни бројеви до 1000.  

Правилна множина именица.  

Множина именица које се завршавају на -y, f/fe: 

strawberries, shelves, knives...  

Множина именица које се завршавају на –o:  

kilos, potatoes…  

Синкретизам једнине и множине: sheep, fish... 

Најчешћи облици неправилне множине (men, women, 

children,  people,  feet, teeth, mice....) Бројиве и 

небројиве именице – pounds, money...  

Детерминатори - some, any, no.  

Квантификатори – much, many, a lot of. Питања са 

How much / many.  

(Интер)културни садржаји: друштвено окружење; 

локална мерна јединица за тежину (фунта); валута, 

намирнице и производи специфични за циљну 

културу.  

  

ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ У НАСТАВИ СТРАНИХ ЈЕЗИКА ЗА ОСНОВНУ  ШКОЛУ  

  

  

 Напомена: Тематске области се прожимају и исте су у сва четири разреда другог циклуса основне школе. 

Аутори уџбеника и наставници обрађују их у складу са интересовањима ученика и актуелним збивањима у 

свету.   

   

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, еколошка свест   

6) Историја, временско искуство и доживљај времена (прошлост – садашњост – будућност)   

7) Школа, школски живот, школски систем, образовање и васпитање   

8) Професионални живот (изабрана – будућа струка), планови везани за будуће занимање 9) 

Млади – деца и омладина  

10) Животни циклуси   

11) Здравље, хигијена, превентива болести, лечење   
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12) Емоције, љубав, партнерски и други међуљудски односи  

13) Транспорт и превозна средства   

14) Клима и временске прилике   

15) Наука и истраживања   

16) Уметност (нарочито модерна књижевност за младе; савремена музика)   

17) Духовни живот; норме и вредности (етички и верски принципи); ставови, стереотипи, 

предрасуде, толеранција и емпатија; брига о другоме    

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

19) Слободно време – забава, разонода, хобији   

20) Исхрана и гастрономске навике   

21) Путовања   

22) Мода и облачење   

23) Спорт   

24) Вербална и невербална комуникација, конвенције понашања и опхођења   

25) Медији, масмедији, интернет и друштвене мреже   

26) Живот у иностранству, контакти са странцима, ксенофобија   

  

  

УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ  ПРОГРАМА   

  

I. 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 опснову 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.   
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II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

  

Комуникативна настава језик сматра средством комуникације. Стога је и програм усмерен ка исходима који 

указују на то шта је ученик у комуникацији у стању да разуме и продукује. Табеларни приказ наставника 

постепено води од комуникативне функције као области, преко активности које у настави оспособљавају 

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

домену. Примена овог приступа у настави страних језика заснива се на настојањима да се доследно спроводе 

и примењују следећи ставови:  

 циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса за ученике, у 

пријатној и опуштеној атмосфери;  

 говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика;  

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

васпитне и социјализирајуће елементе;  

 битно је значење језичке поруке;  

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

изворни говорник;  

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

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

проблема, потрагом за информацијама из различитих извора (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 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.  

  

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 ,,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;  

 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 вештин 
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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  

  

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;  
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 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);  

 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;  
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 спонтаним излагањем или излагањем уз помоћ визуелне подршке у виду табела, дијаграма, цртежа и 
др.   

 реализацијом увежбане улоге или певањем.   

  

Интеракција 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 способност 

изналажења структуралних и језичких еквивалената између језика са кога се преводи и језика на који се 

преводи.   
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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.  

  

III. 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 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 
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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.    
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Назив предмета: 5.1.3.   ЛИКОВНА КУЛТУРА 

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

мишљење и естетичке критеријуме кроз практични рад, оспособљава за комуникацију и решавање 

проблема и да изграђује позитиван однос према уметничком наслеђу и културној баштини свог и 

других народа. 

Разред: пети 

Годишњи фонд часова: 72 часа 

ОБЛАСТ/ ТЕМА 

Комуникативне 

функције 
 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/области ученик 

ће бити у стању да : 
 

               САДРЖАЈИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИТАМ 

 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;  

 
 

  

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. Спонтани 

ритам (ритам линија, облика, мрља). Функције 

ритма – понављање боја, линија и/или облика 

да би се постигла динамичност (живост) или 

ред. Утисак који различите врсте ритма 

остављају на посматрача. Субјективни утисак 

кретања и оптичка илузија кретања; Ритам као 

принцип компоновања у делима ликовних 

уметности. Ритам у другим врстама 

уметности. Примена визуелног ритма у 
свакодневном животу; Различити ритмови 

као подстицај за стваралачки рад – звуци 

из природе и окружења, музика, кретање у 

природи и окружењу, плес...; Уметничко 

наслеђе – значај праисторијског наслеђа на 

простору Србије и у свету. 
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                  ЛИНИЈА 

 

опише линије које уочава у 

природи, окружењу и 

уметничким делима;  

- пореди утисак који на 

њега/њу остављају различите 

врсте линија;  

- гради линије различитих 

вредности комбинујући 

материјал, угао и притисак 

прибора/материјала;  

- користи одабране садржаје 

као подстицај за стварање 

оригиналних цртежа;  

- црта разноврсним прибором 

и материјалом изражавајући 

замисли, машту, утиске и 

памћење опаженог;  

- разматра, у групи, како је 

учио/ла о изражајним 

својствима линија и где се та 

знања примењују;  

- искаже своје мишљење о 

томе како је развој 

цивилизације утицао на развој 

уметности;  

 


 

 Врсте линија и изражајна својства 

линија. Линије у природи и окружењу. 

Линија као ивица тродимензионалних 

облика;  

Изражајна својства линија у односу на 

прибор, материјал, притисак и угао под 

којим се држи прибор/материјал. 

Савремена средства за цртање – 

дигитална табла и оловка за цртање, 3Д 

оловка, апликативни програми за 

цртање... Својства линије у 

апликативном програму за цртање. 

Цртање светлом;  

Уметнички цртеж, аматерски цртеж, 

дечји цртеж, схематски цртеж, технички 

цртеж, научне илустрације... Врсте 

уметничког цртежа – скица, студија, 

илустрација, стрип, карикатура, 

графити... Занимања у којима је 

неопходна вештина слободоручног 

цртања;  

Поступци грађења цртежа додавањем и 

одузимањем линија. Лавирани цртеж. 

Линеарни цртеж. Цртеж у боји;  

Текстура (ликовни елемент). Поступци 

грађења текстуре линијама. Ритам 

линија;  

Различити садржаји као подстицај за 

стваралачки рад (облици из природе и 

окружења, звуци из природе и 

окружења, музика, кретање у природи и 

окружењу, текст, писмо...);  

Читање (декодирање) цртежа, стрипа, 

карикатуре, графита, рекламних 

порука...  

Уметничко наслеђе – значај наслеђа 

првих цивилизација.  
 

 

 

 

 

 

 ОБЛИК 



пореди облике из природе, 

окружења и уметничких дела 

према задатим условима;  

- гради апстрактне и/или 

фантастичне облике користећи 

одабране садржаје као подстицај 

за стваралачки рад;  

- наслика реалне облике у 

простору самостално мешајући 

боје да би добио/ла жељени тон;  

- обликује препознатљиве 

тродимензионалне облике 

 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. 
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одабраним материјалом и 

поступком;  

- преобликује предмет за 

рециклажу дајући му нову 

употребну вредност;  

- комбинује ритам, линије и 

облике стварајући оригиналан 

орнамент за одређену намену;  

- објасни зашто је дизајн важан и 

ко дизајнира одређене производе;  

- разматра, у групи, како је учио/ла 

о облицима и где та знања 

примењује;  

- искаже своје мишљење о томе 

зашто је уметничко наслеђе 

важно;  

 

Стилизовање облика;  

Статични облици. Кретање облика 

(кретање статичних облика помоћу 

ветра и воде, карактеристично кретање 

бића и машина);  

Распоред облика у простору и њихово 

дејство на посматрача. Положај облика 

у равни – линија хоризонта, планови и 

величина облика у односу на растојање 

од посматрача. Преклапање, 

прожимање, додиривање облика;  

Поступци грађења апстрактних и 

фантастичних облика (превођење 

реалних облика у апстрактне 

одузимањем карактеристичних детаља, 

превођење реалних облика у 

фантастичне додавањем неочекиваних 

детаља, грађење имагинарних и 

апстрактних облика на основу једне, две 

и три информације...);  

Луминообјекти. ЛЕД технологија у 

савременој уметности. Обликовање 

простора светлом;  

Обликовање (дизајн) употребних 

предмета. Преобликовање материјала и 

предмета за рециклажу;  

Различити садржаји као подстицај за 

стваралачки рад (облици из природе и 

окружења, кретање у природи и 

окружењу, уметничка дела, етно 

наслеђе, садржаји других наставних 

предмета...);  

 
 

Орнамент и орнаментика. Функција 

орнамента. Симетрија. Ритам линија, 

боја и облика у орнаменту;  

Уметничко наслеђе – наслеђе етно 

културе. Значајни римски споменици на 

тлу Србије.  
 

 

 
ВИЗУЕЛНО 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ  
 

пореди различите начине 

комуницирања од праисторије до 

данас;  

- обликује убедљиву поруку 

примењујући знања о ритму, 

линији, облику и материјалу;  

- изрази исту поруку писаном, 

вербалном, невербалном и 

 Различите врсте комуникације од 

праисторије до данас;  

Невербална комуникација – читање 

информација; израз лица и 

карактеристичан положај тела;  

Читање визуелних информација 

(декодирање). Визуелно изражавање;  

Уметничко наслеђе – значај наслеђа за 
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визуелном комуникацијом;  

- тумачи једноставне визуелне 

информације;  

- објасни зашто је наслеђе културе 

важно.  
 

туризам и за познавање сопственог 

порекла.  

 
 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: сви предмети. 

 

                       

 

                                          НИВОИ ПОСТИГНУЋА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 
 

Ред

ни 

број 

НАСТАВ

НА 

ОБЛАСТ 

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

 

1. 

Р
И

Т
А

М
 

ЛК.1.1.1. разликује и користи 

(у свом раду) основне медије, 

материјале и технике (цртање, 

сликање, вајање) визуелних 

уметности 

ЛК.1.3.4. зна неколико примера 

примене визуелних 

уметности у свакодневном животу 

ЛК.1.2.1. описује своје радове и 

радове других (нпр.исказује 

утисак) 

 

ЛК.2.1.1. познаје и 

користи (у свом раду) 

основне изражајне 

могућности класичних 

и савремених медија, 

техника и материјала 

визуелних уметности 

ЛК.2.2.1. одабира 

адекватан садржај 

да би представио неку 

идеју или концепт 

ЛК.3.1.1. познаје и користи 

различите изражајне могућности 
класичних и савремених 

медија, техника 

и материјала визуелне 
уметности 

 
ЛК.3.2.3.користи тачне 

термине (нпр.текстура, ритам, 

облик...) из визуелних 

уметности (примерене узрасту 

и садржају) када образлаже 

свој рад и радове других 

 

 

2. 

Л
И

Н
И

Ј
А

 
ЛК.1.1.1. разликује и користи 

(у свом раду) основне медије, 

материјале и технике (цртање, 

сликање, вајање) визуелних 

уметности 

ЛК.1.3.4. зна неколико примера 

примене визуелних 

уметности у свакодневном животу 

ЛК.1.2.1. описује своје радове и 

радове других (нпр.исказује 

утисак) 

 

ЛК.2.1.1. познаје и 

користи (у свом раду) 

основне изражајне 

могућности класичних 

и савремених медија, 

техника и материјала 

визуелних уметности 

ЛК.2.1.2. образлаже свој 

рад и радове других (нпр. 

наводи садржај, тему, 

карактеристике 

технике...) 
 

ЛК.3.1.1. познаје и користи 

различите изражајне могућности 
класичних и савремених 

медија, техника 

и материјала визуелне 
уметности 

ЛК.3.2.3.користи тачне 

термине (нпр.текстура, ритам, 

облик...) из визуелних 

уметности (примерене узрасту 

и садржају) када образлаже 

свој рад и радове других 
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    3. 

О
Б

Л
И

К
 

ЛК.1.1.1. разликује и користи 

(у свом раду) основне медије, 

материјале и технике (цртање, 

сликање, вајање) визуелних 

уметности 

ЛК.1.3.4. зна неколико примера 

примене визуелних 

уметности у свакодневном животу 

ЛК.1.2.1. описује своје радове и 

радове других (нпр.исказује 

утисак) 

 

ЛК.1.1.2. изводи у свом раду 

дводимензионалне и 

тродимензионалне радове 

 

ЛК.2.1.2. образлаже свој 

рад и радове других (нпр. 

наводи садржај, тему, 

карактеристике 

технике...) 

 
ЛК.2.1.1. познаје и 

користи (у свом раду) 

основне изражајне 

могућности класичних 

и савремених медија, 

техника и материјала 

визуелних уметности 

 

 

ЛК.3.1.1. познаје и користи 

различите изражајне могућности 

класичних и савремених 
медија, техника 

и материјала визуелне 

уметности 

ЛК.3.2.2.изводи радове са 

одређеном намером, 

користећи основне визуелне 

елементе и принципе да би 

постигао одређени ефекат 

 

ЛК.3.2.3.користи тачне 

термине (нпр.текстура, ритам, 

облик...) из визуелних 

уметности (примерене узрасту 

и садржају) када образлаже 

свој рад и радове других 

 

 

4. 

В
И

З
У

Е
Л

Н
О

 С
П

О
Р

А
З

У
М

Е
В

А
Њ

Е
 

ЛК.1.3.2. зна да наведе различита 

занимања за која су потребна 

знања и вештине стечени 

учењем у визуелним 

уметностима (нпр. костимограф, 

дизајнер, архитекта...) 

 

ЛК.1.2.1. описује своје радове и 

радове других (нпр.исказује 

утисак) 

ЛК.1.3.4. зна неколико примера 

примене визуелних 

уметности у свакодневном животу 

ЛК.1.1.2. изводи у свом раду 

дводимензионалне и 

тродимензионалне радове 

 

ЛК.2.1.2. образлаже свој 

рад и радове других (нпр. 

наводи садржај, тему, 

карактеристике 

технике...)  

ЛК.2.2.1.одабира 

адекватан садржај да би 

представио неку идеју или 

концепт 

 

ЛК.2.1.1. познаје и 

користи (у свом раду) 

основне изражајне 

могућности класичних 

и савремених медија, 

техника и материјала 

визуелних уметности 

 

ЛК.2.3.1.лоцира одабрана 

уметничка дела у 

историјски и друштвени 

контекст 

 

ЛК.3.3.3.користи друга места 

и изворе 

(нпр.библиотека, 

интернет...) да би 

проширио своја знања 

из визуелних 

уметности 

 

ЛК.3.3.4.разуме међусобну 

повезаност и утицај уметности 

и других области живота 

ЛК.3.1.2. одабира адекватна 

средства (медиј, материјал, 

технику, поступак) помоћу 

кога ће на најбољи начин 

реализовати своју (одабрану) 

идеју 

ЛК.3.2.2.изводи радове са 

одређеном намером, 

користећи основне визуелне 

елементе и принципе да би 

постигао одређени ефекат 

ЛК.3.2.3.користи тачне 

термине (нпр.текстура, ритам, 

облик...) из визуелних 

уметности (примерене узрасту 

и садржају) када образлаже 

свој рад и радове других 

 

 

 

УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА  
 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

 

Имајући у виду специфичност наставног предмета ликовна култура, програм je оријентисан на процес 

(учења) и на исходе. Под учењем се подразумевају сва дешавања на часу која воде ка стицању 

функционалних знања и умења и развијању способности, навика и вредносних ставова, а који 

омогућавају целовит развој ученика и припремају их за живот у савременом свету. Осим у наставном 
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програму, очекивана знања, умења, навике и ставови одређени су и: стандардима постигнућа за крај 

основног образовања и васпитања; међупредметним компетенцијама; циљевима образовања и васпитања 

и општим исходима и стандардима образовања и васпитања (Закон о основама система образовања и 

васпитања).  

Часови се одржавају у специјализованој учионици (кабинету намењеном настави предмета ликовна 

култура, информатика и рачунарство, техника и технологија или другог наставног предмета, а у 

зависности од опреме која је потребна за реализацију часа), учионици опште намене, простору школе, 

установама културе, локалном окружењу... Место реализације часова одређује се у складу са 

могућностима и потребама школе и локалне заједнице, као и са планираним начином реализације часа 

или наставне јединице.  

Садржаји програма од петог до осмог разреда нису промењени, већ су организовани у четири тематске 

целине и допуњени. Груписање садржаја у четири тематске целине (по две за свако полугодиште) 

неопходно је да би сви ученици, у мањој или већој мери, достигли исходе теме. Четири тематске целине 

омогућавају и тимско планирање интегрисане тематске наставе. Оваква организација садржаја омогућава 

и коришћење постојећих уџбеника, без потребе за реорганизацијом или допуном њихових садржаја 

(кључни садржаји су обрађени у свим одобреним уџбеницима). Садржаји уџбеника не треба да буду 
водиља за формирање месечног и индивидуалног плана рада наставника, већ неопходно средство и 

ослонац у раду (имајући у виду и то да су приступачан извор репродукција уметничких дела). 

Исходи теме су искази о томе за шта је сваки ученик (у мањој или већој мери) оспособљен по завршетку 

учења теме. Исходе тема не треба изједначавати са исходима задатака, активности или наставне 

јединице, који се дефинишу прецизније (уобичајено их дефинише наставник како би могао лакше да 

процењује и прилагођава сопствену праксу). Један исход задатка достиже се по завршетку једног 

задатка/активности. Један исход теме достиже се по завршетку више разноврсних активности, односно 

тек по завршетку теме. Приликом планирања активности и задатака пожељно је да сваки води ка 

достизању више од једног исхода теме. 

У моделу курикулума који је усмерен на процес, фокус није на садржајима, па су сви садржаји програма 

препоручени. Програм је осмишљен тако да уважава и образовање, искуство, креативност и интегритет 

наставника. Наставник, самостално или у тиму, планира наставне јединице и одређује број часова за 

њихову реализацију, место и начин реализације, односно бира наставне методе, технике и поступке. 

Приликом планирања наставних јединица, наставник прави избор и редослед садржаја водећи рачуна да 

се одабрани садржаји постепено и логично надовезују. Фокус је на процесу, односно наставним 

методама, техникама и поступцима који на најефикаснији начин воде ученике ка развоју индивидуалних 

способности и достизању исхода. 

У колони Садржаји нема предложених задатака, активности, материјала, ликовних техника, наставних 

метода и поступака. Ова колона садржи само предложене теоријске садржаје које наставник може да 

одабере и објасни. На пример, ако је предложен садржај материјал за рециклажу, не ради се о 

препорученом материјалу за рад, већ о теми за разговор (коришћење материјала за рециклажу у 

практичном раду прописано је исходима, а у складу са Националном стратегијом одрживог развоја, тако 

да није потребно и у садржајима истицати материјал који ученици користе). Наставник може да одлучи 

да ученицима објасни значај рециклирања у савременом свету или да говори о уметности рециклирања и 

доприносу уметника одрживом развоју или да говори о безбедности, хигијени и очувању здравља 

приликом обликовања употребљене амбалаже... Наставник није у обавези да поведе разговор о овој теми, 

могуће је да зада ученицима да преобликују материјал за рециклажу, без пратећег објашњења. Међутим, 

треба имати у виду да такав приступ не омогућава смислено учење и развој компетенција. Уколико 

ученици не знају због чега раде неки задатак, мало је вероватно да ће у овом узрасту сами закључити где 

све могу да примене стечено знање и искуство. 

Наставник са положеном лиценцом зна да се теоријски садржаји могу обрадити кроз пар реченица 

(информативно), кроз дијалог (питања која наводе ученика на размишљање), кроз мотивациони разговор, 

кроз необавезан разговор током рада на задатку, кроз игру...; уме да испланира време за објашњења тако 

да се не губи драгоцено време за стваралачки рад и зна да процени важност садржаја. Наставници који 

немају потребно искуство пролазе кроз менторски рад са искусним колегама и могу да добију помоћ од 
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колега и на обукама. Очекује се и да се наставник самостално усавршава, у установи и ван ње, да чита 

стручне текстове и литературу и са колегама размењује искуства из праксе. 

Имајући у виду да садржаји нису прописани, садржаји програмских тема које су се до сада обрађивале 

допуњени су предлозима који треба да послуже као почетни подстицај, подршка наставнику да 

самостално обогаћује програм. Предложени садржаји нису организовани као предлог наставних 

јединица, нити по утврђеној структури (редоследу), јер се водило рачуна о томе да се избегне нуђење 

готовог решења које би усмерило фокус на садржаје. Овај приступ је проверен у пракси и искуство је 

показало да је наставницима потребно извесно време да се навикну на већу самосталност у креирању 

програма. Из тог разлога се наставницима препоручује да приликом планирања наставних јединица по 

новом програму у почетку не одступају значајно од досадашње праксе и да у наредним годинама 

постепено уводе само оне измене које су претходно испитали у пракси. 

Програм садржи и две новине. Једна се односи на употребу савремене технологије, посебно 

апликативних програма. У петом разреду ова новина није видљива у исходима, јер се водило рачуна о 

томе да ученици претходно треба да савладају програм новог предмета информатика и рачунарство, али 

и основе ликовног језика у оквиру наставе предмета ликовна култура. Наставник може да потражи на 

интернету примере употребе савремене технологије у уметности и да о томе кратко информише ученике, 

како би ученици постепено развијали свест о томе да је напредак технологије утицао и на уметност (на 

пример, 3Д оловка, https://www.youtube.com/watch?v=AQgI2-h7uUQ , сликање помоћу Google's Tilt Brush, 

интеарктивне ЛЕД скулптуре, као што је Fish Bellies у кампусу Државног унивезитета Тексас и сл.). 

Затим, може да планира виртуелну посету пећини Ласко 

(http://www.lascaux.culture.fr/?lng=en#/fr/02_00.xml) или неком музеју. Уколико жели, наставник може да 

планира и стваралачки рад (цртање, сликање) на рачунару, а у договору са наставником информатике и 

рачунарства. Друга новина је да програм не садржи препоручена уметничка дела и споменике културе. 

Приликом избора дела наставник може да се ослони на претходни програм, на уџбенике и на друге 

изворе. 

Свака тематска целина садржи и посебан део, Уметничко наслеђе. Препоручени садржаји овог дела нису 

прецизирани, јер се водило рачуна о специфичностима наслеђа свих националних мањина. Садржаје овог 

дела одређује наставник, односно савети националних мањина. 

Исходи тема су дефинисани уопштено како би наставник имао могућност да осмисли разноврсне задатке 

и активности. Од бројних могућих исхода теме одабрани су они које сваки ученик може да достигне. 

Уколико наставник жели да приликом планирања наставне јединице, активности или задатка дефинише 

прецизније исходе може да користи следећу схему: Уводни исказ (по завршетку задатка/наставне 

јединице ученик ће бити у стању да/умети да) + један глагол (наслика) + објекат (пејзаж) + критеријум 

(на основу имагинације). Исход задатка се формулише на основу циљева задатка. У наведеном примеру 

циљ би био да ученици на основу сопствене имагинације креирају оригиналан ликовни рад. Један задатак 

по правилу има више циљева и исхода. На пример, наставник може да очекује од ученика и да по 
завршетку рада вербално опишу свој рад, да упореде радове осталих ученика (на пример, да анализирају 

композицију према задатим критеријумима). 

Коначно, треба имати у виду да је програм, укључујући и упутство, само помоћ наставнику у процесу 

осамостаљивања. Већа количина информација у програму не подразумева и већу оптерећеност ученика и 

наставника. Напротив, наставник треба да испланира наставне јединице тако да предвиди довољно 

времена да ученици реализују своје идеје и уживају у раду, као и да рачуна на неочекиване прилике и 

могућности које се јављају у пракси. 
 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Програм није организован по предметним областима, јер није пожељно, а често ни могуће, одвојено 

изучавати садржаје различитих предметних области (ни стандарди постигнућа за крај школовања нису 

организовани по предметним областима). Из тог разлога је на овом месту само дат опис предмета (без 

стриктне поделе на предметне области или области учења).  
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Развој ученика 

 

Настава ликовне културе је индивидуализована и усмерена на целокупан развој ученика, а пре свега на 

развијање опажања и памћења, креативности, стваралачког мишљења, еманципације, емпатије, свести о 

општем и личном добру, толеранције, способности сарадње и разумевања различитости, естетичких 

критеријума, моторике и индивидуалних способности. Повезаност циља и садржаја наставе ликовне 

културе огледа се у повезаности опажања креативног изражавања и вредновања. Све почиње опажањем:  
 

 

Креативност 

 

Креативност се не везује само за уметност и даровите ученике. Сваки ученик има потенцијал који може 

да развије уколико му се пружи прилика. У складу са тим, све се чешће истиче потреба за учењем 

креативности и у настави се већ примењују неке технике за развој креативности (на пример, олуја идеја). 

Настава предмета ликовна култура има огроман потенцијал за развијање креативности сваког ученика 

(не само ученика који су даровити за уметност). Због тога је важно да ученици постепено стичу свест о 

томе на који начин су долазили до идеја за рад, шта их је мотивисало, као и да та искуства могу 

применити и у другим ситуацијама. 

Основни услов за развој креативности су мотивациони садржаји који подстичу интересовање, 

одушевљење, имагинацију и позитивну емотивну реакцију, као и настава која ученику (али и наставнику) 

обезбеђује задовољство у раду. Уобичајени поступак је мотивациони разговор који омогућава да сваки 

ученик осмисли своју идеју (тему) за рад. Наставник може да испроба у пракси и следеће технике и 

поступке: постављање ликовног проблема (на пример, кретање облика) и нуђење више тема за рад од 

којих ученик треба да одабере ону која по његовом мишљењу одговара постављеном проблему (неке од 

тема треба да буду везане за појмове који нису у вези са кретањем, а може се десити да ученик пронађе 

неочекивану везу, односно оригинално решење); извлачење цедуља (2–3) на којима су исписани наизглед 

неспојиви појмови које треба повезати у смислену ликовну целину/ликовну причу; симулација ситуације 

у којој су ученици „дизајнери“, а наставник је „купац“ који наручује продукт и поставља услове (на 

пример, тражи комбинацију три боје или једну боју која доминира...); асоцијације (од ученика се тражи 

оригиналан рад мотивисан једним појмом или сликом, звуком, појавом, поруком, текстом...). 

 

Опажање 

 

Опажање се темељи на знању и осећајима ученика. Наглашава се ликовно-естетска перцепција, дакле 

ликовни и тактилни опажаји, спознаја и осећаји у којима ученици проналазе смисао у комуникацији с 

околином и уметничким ликовним делима. Задаци сваке наставне јединице развијају способност 

посматрања и уочавања карактеристика ликовних елемената. Треба увек осигурати пуно ликовних 

примера и подстицати ученике да изразе оно што су истраживали, подједнако речима као и ликовно-

техничким средствима. 

 

Ликовне технике и материјал  
Ликовне технике и материјал обрађују се кроз кратко упутство и савете током рада, у оној мери која је 

неопходна, јер се учење заснива на самосталном (и у сарадњи са другима) истраживању изражајних 

могућности техника, прибора и материјала. Наставник указује ученицима и на основне карактеристике 

неког материјала или прибора. На пример, уколико ученик црта и боји фломастерима његов рад ће с 

временом бледети и нестати, а уколико користи перманентне маркере треба да их користи према 

инструкцијама, јер су поједини маркери токсични. Ученици могу да буду демотивисани уколико 

покушају да добију секундарне боје или жељени тон мешајући водене боје које садрже мању количину 

(неквалитетног) пигмента. Једно од решења је да заједно експериментишу позајмљујући једни другима 
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материјал. Употребљена амбалажа, уколико није припремљена (опрана, термички обрађена и сл.) садржи 

штетне микроорганизме. 

 

Теорија обликовања 

 

Договорена теорија не постоји, већ се у литератури срећу различите поделе и тумачења. Од наставника се 

очекује да буде упознат са различитим тумачењима и да их критички процени и одабере. У програму је 

предвиђено тумачење простора и тумачење композиције (врсте композиција, ликовни елементи и 

принципи компоновања), међутим, свесно је избегнуто истицање једног од могућих тумачења. Теорија 

обликовања се може посматрати као отворени дијалог када је реч о уметничкој школи или факултету. 

Имајући у виду да би овакав приступ само збунио ученике основне школе најбоље је задржати се на 

једноставним, основним информацијама. Појмови из теорије обликовања објашњавају се на примерима 

уметничких дела и на примерима из природе и урбаног окружења. Знања из теорије обликовања нису 

примењива само у ликовном раду и настави других предмета, већ и у свакодневном животу ученика. На 

пример, распоред ствари према одређеном ритму у соби ученика може да омета или да подстиче 

концентрацију, одређене боје подстичу агресивност... Теорија обликовања се од петог до осмог разреда 

постепено учи и примењује, а предвиђно је да ученици буду упознати са могућом применом стечених 

знања у свакодневном животу, наставку школовања и у различитим занимањима. 

 

 

 

Медијска писменост и комуникација 

 

Као и до сада, садржаји који омогућавају стицање медијске писмености планирају се у корелацији са 

садржајима предмета српски језик и односе се на читање (разумевање) садржаја слике, текста и 

мултимедијалних садржаја. Имајући у виду да су ученици све раније изложени различитим садржајима 

на интернету, као и штетним (негативним) порукама које се провлаче кроз рекламе, игрице, музичке 

спотове, мимове и др. потребно је успоставити и корелацију са садржајима предмета информатика и 

рачунарство, техника и технологија, грађанско васпитање или веронаука, као и са осталим предметима 

који предвиђају медијско описмењавање. 

Медијска писменост подразумева и способност визуелног споразумевања, односно комуницирање 

медијумима ликовних уметности. Осим слободног и спонтаног изражавања, које је заступљено у 

највећем проценту, ученици се оспособљавају и да изражавају своје идеје, замисли, поруке, ставове, 

емоције... различитим медијумима ликовних уметности. 

 

Уметничко наслеђе 

Садржаји уметничког наслеђа обухватају ликовна дела и споменике културе из прошлости и уметничка 

дела настала у 20. и 21. веку, епохе, стилове, правце, појаве, трендове, уметнике и уметничке групе, 

значајне споменике културе, манифестације, установе културе, установе за заштиту културне баштине... 

Приликом обраде ових садржаја фокус није на меморисању података, већ на развијању сензибилитета за 

доживљавање и разумевање дела, као и на сагледавању развоја уметности кроз историју и међусобног 

утицаја уметности и друштва. Неизоставни садржаји су најзначајнија дела из светске културне баштине, 

а посебна пажња се посвећује баштини на тлу Србије. Ови садржаји се планирају у корелацији са 

садржајима предмета историја и музичка култура, а могу да се обраде кроз интегрисану наставу, 

пројектне задатке, играње улога, insitu... 

 

 

3. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Оцењивање се врши према Правилнику о оцењивању. 
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Процењивање напредовања ученика и оствареност исхода врши се такозваном алтернативном (или 

аутентичном) методом, која се и до сада користила у пракси. Напредак ученика се прати да би наставник 

подржао развој потенцијала сваког ученика. Наставник може и да састави чек-листе за процену и 

самопроцену напретка. Међутим, ако се има у виду однос фонда часова и неопходног времена за 

неспутани развој ученика, као и искуство из света, пожељно је да се чек-листе не користе често. Уколико 

их наставник користи, препорука је да се користе на тромесечју и да садрже мањи број индикатора, 

кратко и јасно формулисаних (детаљнија објашњења могу се наћи у стручној литератури и на интернету). 

Треба имати у виду да су се до сада као најефикаснији вид подршке напредовању ученика показали 

савети које наставник даје у току практичног рада, као и питања која наводе ученике на промишљање и 

развијање идеја. Други вид ефикасне подршке је одељенска изложба (по завршетку задатка) на којој су 

заступљени сви радови ученика. Поређењем свих решења истог ликовног проблема ученици ефикасно 

уче на разликама и умеју да процене сопствени напредак. Коначно, ученички портфолио (мапа радова) 

омогућава ученику да и ван наставе самостално процењује сопствени напредак.  
 
Напредак и оствареност исхода процењују се на три нивоа (основни, средњи и напредни). Када 

обавештава ученике о њиховом напретку, наставник може да формулише исказе на подстицајнији начин 

(на пример, добро је, одлично, изузетно). Програм подржава индивидуални развој ученика. По завршетку 

прве теме, Ритам, не завршава се учење о ритму. У наредним темама и разредима ученици ће 

примењивати стечено искуство и знања о ритму у различитим контекстима, прошириваће и 

продубљивати знања и искуства на различите начине. То значи да ће многи ученици по завршетку прве 

теме достићи исходе теме на основном нивоу, а да ће до краја године напредовати и исте исходе 

остварити на средњем или напредном нивоу. Због тога је за закључну процену најважније сагледати 

целокупни напредак и крајњи резултат, односно доказ о томе да је ученик напредовао.  
 

МЕТОДЕ: 

 

 демонстрација 

 игра 

 практично учење 

 искуствено учење 

 вербалне (монолошка, дијалошка) 

 текстуална 

 интерактивна (кооперативна) 

 интегративна   

 учење путем открића и решавања проблема  

 

 

АКТИВНОСТИ  УЧЕНИКА: 

 мислиоци 

 активни посматрачи 

 активни слушаоци 

 извођачи 

 истраживачи 

 решаваоци проблема 

 организатори 

 планери 

 самопроцењивачи 

 партнери 
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 пријатељи  

 

 

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА: 

 

 организатор наставе (усклађује циљеве, исходе, планира садржаје, средства, методе) 

 реализатор наставе (ствара прилике за учење, презентира садржаје, води циљани разговор,  

 партнер у педагошкој комуникацији (одговара на ученичка питања, поставља питања...) 

 преноси информације 

 иницијатор 

 аниматор 

 уочава њихова претходна знања, умења и способности; 

 мотивише ученике и развија њихова интересовања 

 правилно усмерава ученике за рад; 

 пружа помоћ у раду; 

 подстиче децу на самосталност; 

 прати индивидуалност у раду; 

 прати напредовање ученика 

 самоевалуација (прати ефекте сопственог рада) 

 учествује у регулисању социјалних односа у одељењу 
Литература за ученике: 

 

Одлучено је да се за ликовну културу за пети разред наредне четири године користи уџбеник издавачке 

куће Кlett. 

Уџбеник је усклађен са наставним планом и програмом, општим исходима и стандардима образовања и 

васпитања. Поседује логичку структуру и континуитет у излагању садржаја.  Наставне јединице су 

обрађене у складу са захтевима савремене методичке наставе и подстичу активност ученика свих 

могућности. Задаци који прате одређене теме подстичу ученике да сами креирају своје уметничко дело. 

Поред основног текста, уџбеник садржи занимљиве информације, примере уметничких дела као и 

примере радова ученика. 

„Уџбеник за 5. разред основне школе”, Сања Филиповић, Клет 
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Назив предмета:  5.1.4.       МУЗИЧКА КУЛТУРА       

           

Циљ наставе музичке културе је да код ученика рaзвиjе интeрeсoвaња зa музичку умeтнoст, 

стваралачко и критичко мишљење, естетске критеријуме у циљу формирања одговорног односа 

према очувању музичког наслеђа и културe свoгa и других нaрoдa. 

Разред: пети 

Годишњи фонд часова: 72 

 

ИСХОДИ 

У оквиру области/теме ученик 

ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА 
САДРЖАЈИ 

 наведе начине и средства 

музичког изражавања у 

праисторији и античком 

добу 

 објасни како друштвени 

развој утиче на начине и 

облике музичког изражавања  

 искаже своје мишљење о 

значају и улози музике у 

животу човека  

 реконструише у сарадњи са 

другима начин комуникације 

кроз музику у смислу 

ритуалног понашања и 

пантеизма  

 идентификује утицај 

ритуалног понашања у 

музици савременог доба 

(музички елементи, наступ и 

сл.) 

 

 

ЧОВЕК И 

МУЗИКА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Човек у праисторији 

 улога музике у првобитном 

друштву 

 човек и ритуал: улога музике у 

ритуалу (музичко-

антрополошка истраживања) 

 магијска моћ музике 

 елементи музичког тока: 

покрет, ритам (ритам као 

основа ритуала), коло/групни 

плес  

 покрет: порекло плеса; 

слушање/доживљај ритма 

телом 

 најстарија фолклорна музичка 

традиција у Србији и светске 

баштине. 

Човек Антике 

 божанска природа музике: 

- митолошка свест античког 

човека 

- музички атрибути богова 

- музика и `држава` 

 музика у храму и музика на 

двору 

 примери различитих 

инструмената и музичких 

облика у античким 

цивилизацијама 

 улога и место музике у 

античким цивилизацијама: 

Индија, Сумер/Вавилон, Кина, 

Египат, Грчка, Рим 

 појава првих нотација, 

пентатоника  
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 класификује инструменте по 

начину настанка звука 

 опише основне 

карактеристике удараљки 

 препозна везу између избора 

врсте инструмента и 

догађаја, односно прилике 

када се музика изводи 

 користи могућности ИКТ-а у 

примени знања о музичким 

инструментима (коришћење 

доступних апликација) 

МУЗИЧКИ 

ИНСТРУМЕНТИ 
 

 најстарији инструменти: тело, 

удараљке, дувачки, жичани 

 удараљке – настанак, 

првобитни облик и развој 

 ритмичке удараљке као 

најједноставнија група 

инструмената 

 мелодијске удараљке 

 

 

 изражава се покретима за 

време слушања музике  

 идeнтификуje ефекте којима 

различити елементи музичке 

изражајности (мeлoдиjа, 

ритам, тeмпо, динaмика) 

утичу нa тeлo и осећања;  

 анализира слушано дело у 

односу на извођачки састав и 

инструменте  

 илуструје примере 

коришћења плесова и музике 

према намени у 

свакодневном животу (војна 

музика, обредна музика, 

музика за забаву...) 

 критички просуђује лош 

утицај прегласне музике на 

здравље 

 понаша се у складу са 

правилима музичког бонтона 

 користи могућности ИКТ-а 

за слушање музике 

СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ 
 

 елементи музичке изражајности 

– тeмпo, динaмика, тoнскe бoje 

различитих глaсoва и 

инструмeната 

 слушaњe вокалних, вoкaлнo-

инструмeнтaлних и крaтких 

инструмeнтaлних кoмпoзициja, 

дoмaћих и стрaних 

кoмпoзитoрa; 

 слушање дела најстарије 

фолклорне традиције српског и 

других народа 

 слушање народних и 

умeтничких дeлa инспирисaних 

фoлклoрoм нaрoдa и 

нaрoднoсти, рaзличитoг 

сaдржaja, oбликa и 

рaспoлoжeњa, кao и музичких 

причa.  

 

 

 

 пева и свира сaмoстaлнo и у 

групи 

 примењује правилну технику 

певања (правилно дисање, 

држање тела, артикулација) 

 кроз свирање и покрет 

развија сопствену 

координацију и моторику 

 користи различита средства 

изражајног певања и 

свирања у зависности од 

врсте, намене и карактера 

ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 
 

1.ПЕВАЊЕ 
 

 

 пeвaње пeсама пo слуху 

самостално и у групи  

 пeвaње пeсама из нотног 

текста солмизацијом 

 извођење једноставних 

ритмичких и мелодијских 

мотива (у стилу) музике 

старих цивилизација певањем 

 певање песама у комбинацији 

са покретом; 

2. СВИРАЊЕ 
 

 свирaњe пeсaмa и лaкших 

инструмeнтaлних дeлa пo 



59 

 

композиције 

 искаже своја осећања у току 

извођења музике 

 примењује принцип сарадње 

и међусобног подстицања у 

заједничком музицирању 

 учeствуje у шкoлским 

прирeдбама и 

мaнифeстaциjaма 

 користи могућности ИКТ-а у 

извођењу музике 

(коришћење матрица, 

караоке програма, аудио 

снимака...) 

слуху нa инструмeнтимa 

Oрфoвoг инструмeнтaриja 

и/или на другим 

инструментима  

 свирање дeчjих, нaрoдних и 

умeтничких композиција из 

нотног текста 

 извођење дeчjих, нaрoдних и 

умeтничких игара 

 извођење једноставних 

ритмичких и мелодијских 

мотива (у стилу) музике 

старих цивилизација на 

инструментима или покретом 

 

 користи музичке обрасце у 

осмишљавању музичких 

целина кроз пeвaњe, свирaњe 

и пoкрeт  

 изражава своје емоције 

осмишљавањем мањих 

музичких целина 

 комуницира у групи 

импрoвизуjући мање 

музичке целине глaсoм, 

инструмeнтом или пoкрeтом 

 учествује у креирању 

шкoлских прирeдби, догађаја 

и пројеката 

 користи могућности ИКТ-а 

за музичко стваралаштво 

 

 

 

МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

 

 крeирaњe прaтњe зa пeсмe 

ритмичким и звучним 

eфeктимa, кoристeћи притoм 

рaзличитe извoрe звукa 

 крeирaњe пoкрeтa уз музику 

кojу учeници изводе 

 осмишљaвање музичких 

питaњa и oдгoвoрa, ритмичкa 

дoпуњaлкa, мeлoдиjскa 

дoпуњaлкa сa пoтписaним 

тeкстoм, сaстaвљaњe мeлoдиje 

oд пoнуђeних мoтивa 

 импрoвизaциja мeлoдиje нa 

зaдaти тeкст 

 импрoвизaциja диjaлoгa нa 

инструмeнтимa Oрфoвoг 

инструмeнтaриja и другим 

инструментима 

 израда једноставних музичких 

инструмената 

 реконструкција музичких 

догађаја у стилу старих 

цивилизација*   

 

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

језици, математика, биологија, географија, физичко васпитање, информатика и рачунарство, верска 

настава и грађанско васпитање. 

 

 

 



60 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 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. 

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 и музичко стваралаштво у оквиру којих ученик користи 

теоријска знања као средства за партиципацију у музици. У том смислу основни методски приступ је 

од звука ка теорији.  

Исходи по холистичком принципу обухватају различите сфере феномена музике и заједно 

рефлектују музичко биће у нама, те као такви јесу остварљиви за сваког ученика. 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: 

 Човек и музика, 

 Музички инструменти, 

 Слушање музике, 

 Извођење музике, 

 Музичко стваралаштво. 

Да би постигао очекиване исходе васпитно-образовног процеса, наставник реализује наставу 

користећи глас и покрет, музичке инструменте, елементе информационих технологија као и 

развијених модела мултимедијалне наставе. Корелација између предмета може бити полазиште за 

бројне пројектне предлоге у којим ученици могу бити учесници као истраживачи, креатори и 

извођачи. Код ученика треба развијати вештине приступања и коришћења информација (интернет, 

књиге...), сараднички рад у групама, као и комуникацијске вештине у циљу преношења и размене 

искустава и знања. Рад у групама и радионицама је користан у комбинацији са осталим начинима 

рада, поготово када постоји изазов значајнијег (нпр. емотивног) експонирања ученика, као вид 

премошћавања стидљивости или анксиозности. 

ЗAХTEВИ ПРOГРAMA ПO AКTИВНOСTИMA 
ЧОВЕК И МУЗИКА 

Знaње o музици крoз рaзличитe eпoхe имa зa циљ рaзумeвaњe улoгe музикe у друштву, 

упoзнaвaњe музичких изрaжajних срeдстaвa, инструмeнaтa, жaнрoвa и oбликa. У нaчину рeaлизaциje 

oвих садржаја увeк треба кренути oд музичкoг дeлa, слушaњa или извoђeњa. Час треба да буде 

оријентисан на улогу и природу музике, однос човека у датом периоду према њој и њеној намени, 

као и промишљању да ли је музика (и ако јесте, на које начине) била уметност какву је данас 

познајемо или и нешто друго. Информације које се тичу контекста (на пример историјске, 

антрополошке, културолошке природе) треба да буду одабране и пренесене у служби разумевања 

света музике у датом духу времена. Хронолошки аспект Музичке културе за пети разред доприноси 
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корелацији знања и треба имати на уму да одређени предмети покривају информисаност о 

немузичким аспектима праисторије и антике на детаљнији и специфичнији начин. 

МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ  

Музички инструменти су незаобилазни елемент свих области Музичке културе. Како су, 

поред људског тела и гласа, једно од најстаријих средства изражавања човека, информације о првим 

музичким инструментима треба да проистекну непосредно из историјског контекста и свакодневног 

живота. У том смислу треба посебно обратити пажњу на везу између избора инструмената и 

догађаја, односно прилике када се и на који начин музика изводила некада и сада. 

Инструменти Орфовог инструментаријума могу бити полазна тачка за класификацију инструмената 

у зависности од начина стварања звука (удараљке, дувачки и жичани). Посебан фокус је на 

инструментима из групе удараљки, као најједноставнијим и присутним од самог почетка музичког 

изражавања. Информације треба да буду сведене и усмерене на настанак, првобитан облик и развој, 

као и основне карактеристике, изражајне могућности и примену ритмичких и мелодијских удараљки.  

У настави треба максимално тежити да се до знања о инструментима дође из непосредног искуства 

свирања, слушања и анализе, а не фактографским набрајањем података. У томе, као и у примени 

знања из ове области, могу помоћи и доступне ИКТ апликације. 

СЛУШAЊE МУЗИКE  

Слушaњe музикe je aктиван психички прoцeс кojи подразумева eмoциoнaлни дoживљaј и 

мисaoну aктивнoст. 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 и сл.). Постепено, ови елементи 

музичког тока постају 'константа' у процесу ученичке а/перцепције па наставник може да проширује 

опажајни капацитет код ученика усмеравајући њихову пажњу пре слушања на релевантне 

специфичности музичког дела. У контексту праисторије и антике, посебно треба обратити пажњу на 

везу између природе музичког тока и намене слушаног дела - описати специфичност одређених 

елемената музичог дела и звучни и карактерни ефекат који је њима постигнут, потом повезати са 

контекстом настанка дела и намене.  

Кoмпoзициje кoje сe слушajу свojим трajaњeм и сaдржajeм треба да oдгoвaрajу мoгућнoстимa 

пeрцeпциje учeникa. Вoкaлна, инструмeнтaлна и вoкaлнo-инструмeнтaлна дела трeбa дa буду 

зaступљeна рaвнoпрaвнo. Кoд слушaњa пeсaмa посебно треба обратити пажњу на везу музике и 

текста, а код инструменталних дела на извођачки састав и изражајне могућности инструмената. 

Елементи музичке писмености су у служби горе наведеног. Ученичка знања из различитих области 

треба повезати и ставити у функцију разумевања слушаног дела, пoдстичући код ученика 

креативност и критичко мишљење.  

ИЗВOЂEЊE МУЗИКE 

Сваки аспект извођења музике има непосредан и драгоцен утицај на развој ученика. Научна 

истраживања указују да читање с листа једноставног ритмичког записа активира највећи број 

когнитивних радњи, развија дугорочно памћење, осетљивост за друге учеснике у музичком догађају 

(тзв. тимски рад, толеранција) и фине моторичке радње. Квалитетно музичко изражавање има 

значајан утицај на психу ученика, а самим тим и на капацитет и могућност свих видова изражавања. 

Уједно је важно да се кроз извођење музике, а у оквиру индивидуалних могућности ученика, 

подстиче и развијање личног стила изражавања.                      
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С обзиром на то да ће певање и свирање произилазити и из историјског контекста, важно је имати на 

уму да начин извођења треба прилагодити у односу на дати контекст. Посебну пажњу треба 

усмерити на спонтане покрете као одговор на музику (плес) и покрете који имају одговарајуће 

значење у музичком чину (обред).  

Кроз примену на одговарајућим примерима музичких вежби и композиција обрадити елементе 

музичке писмености. То су рaзликe измeђу дурa и мoлa, а-мол лествица (природна и хармонска), 

пojaм прeдзнaкa – пoвисилицa и разрешилица, прoсти и слoжeни тaктoви, шeснaeстинa нoтe у групи 

и предтакт.  

Певање 

Главни критеријум за избор песама је квалитет музичког дела. Ученике не треба потцењивати 

у смислу поједностављеног литерарног и музичког садржаја. Што је музичко дело квалитетније, то је 

већи потенцијал природне позваности' ученика да учествује у музичком догађају.  

Пре почетка певања потребно је спровести кратке вежбе за правилно дисање и распевавање. Посебно 

треба обратити пажњу на правилну дикцију. Рад на песми почиње фрагментима. У току рада треба 

указати на грешке, исправити их колико је то могуће, па тек на крају извести композицију у целини. 

Нaстaвник трeбa дa узме у обзир глaсoвнe мoгућнoсти ученика прe oдaбирa пeсaмa зa пeвaњe.  

Уколико је у питању извођење песама најстарије музичке фолклорне традиције, треба неговати 

нетемперовани начин певања и дозволити природним бојама гласа да дођу до изражаја. То се може 

подстакнути пратњом која укључује природни инструмент (нетемпреровани инструмент, као и 

људски глас). Такође, одређене песме ће карактерисати специфичан стил извођења (нпр. грлено 

певање).  

Свирaњe 

Приликом инструменталног музицирања кoристити ритмичкe и мeлoдиjскe инструмeнтe 

(Орфов инструментаријум, као и друге доступне инструменте). Пoштo су учeници oписмeњeни, 

свирaњe нa мeлoдиjским инструмeнтимa бићe oлaкшaнo jeр сe мoгу кoристити нoтни примeри 

пojeдиних пeсaмa кoje су најпре сoлмизaциoнo oбрaђeнe. Примeњуjући принцип aктивнoг учeшћa 

учeникa нa чaсу, свирaњeм се поред осталог рaзвиjaју мoтoричке вeштине, координација и опажајне 

способности. 

MУЗИЧКO СТВAРAЛAШТВO  

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.  

Ствaрaлaштвo мoжe бити зaступљeнo крoз:  

 музичкa питaњa и oдгoвoрe  

 кoмпoнoвaњe мeлoдиje нa зaдaти тeкст 

 сaстaвљaњe ритмичке вежбе или мeлoдиje oд пoнуђeних мoтивa  

 импрoвизaциja игрe/покрета нa oдрeђeну музику  

 илустрацију доживљаја музике  

 израду музичких инструмената (функционалних или нефункционалних) 
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 музичко-истраживачки рад 

 осмишљавање музичких догађаја, програма и пројеката  

 осмишљавање музичких квизова  

 осмишљавање музичких дидактичких игара, игара са певањем, игара уз инструменталну 

пратњу или музичких драматизација 

 креативну употребу мултимедија: ИКТ, аудио снимци, сликовни материјал, мобилни 

телефони... 

Уколико има могућности, могу се осмислити и реализовати тематски пројекти на нивоу одељења 

или разреда (племенска музика, музика на двору, у храму, пригодна музика...). 

 

ГЛОБАЛНИ ГОДИШЊИ ПЛАН НАСТАВЕ МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДЕ: 

 

 демонстрација 

 игра 

 практично учење 

 искуствено учење 

 вербалне (монолошка, дијалошка) 

 текстуална 

 интерактивна (кооперативна) 

 интегративна   

 учење путем открића и решавања проблема  

 

 

АКТИВНОСТИ  УЧЕНИКА: 

 мислиоци 

 активни посматрачи 

 активни слушаоци 

 извођачи 

 истраживачи 

 решаваоци проблема 

Редни 

број 

теме 

Наставна област 

Број  часова 

за обраду 
за друге 

типове 
укупно 

1. Човек и музика 8 4 12 

2. Музички инструменти 6 2 8 

3. Слушање музике 10 11 21 

4. Извођење музике 11 14 25 

5. Музичко стваралаштво 4 2 6 

Укупно  39 33 72 
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 организатори 

 планери 

 самопроцењивачи 

 партнери 

 пријатељи  

 

 

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА: 

 организатор наставе (усклађује циљеве, исходе, планира садржаје, средства, методе) 

 реализатор наставе (ствара прилике за учење, презентира садржаје, води циљани разговор,  

 партнер у педагошкој комуникацији (одговара на ученичка питања, поставља питања...) 

 преноси информације 

 иницијатор 

 аниматор 

 уочава њихова претходна знања, умења и способности; 

 мотивише ученике и развија њихова интересовања 

 правилно усмерава ученике за рад; 

 пружа помоћ у раду; 

 подстиче децу на самосталност; 

 прати индивидуалност у раду; 

 прати напредовање ученика 

 самоевалуација (прати ефекте сопственог рада) 

 учествује у регулисању социјалних односа у одељењу 
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НИВОИ ПОСТИГНУЋА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 
 

Ред

ни 

број 

НАСТАВ

НА 

ОБЛАСТ 

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

 

1. 

Ч
О

В
Е

К
 И

 М
У

З
И

К
А

 

Ученик може да: 

МК 1.1.1. препозна 

основне елементе 

историјско-стилских 

периода, главних 

музичких жанрова и 

везе између музике и 

покрета. 

 

Ученик: 

МК 1.1.1. уме да 

опише основне 

карактеристике 

историјско-стилских 

периода и музичких 

жанрова;  

МК 2.1.2. разликује 

различите видове 

музичког изражавања 

кроз покрет, 

МК 2.1.3. познаје 

различите видове 

народног 

музицирања. 

Ученик познаје: 

МК 1.1.2. основне карактеристике 

историјско-стилских периода и 

музичких жанрова; 

МК 2.1.2. основне музичке 

облике; 

МК.3.1.4. могућности ИКТ-а у 

стицању знања о музици, 

слушању, музичком извођењу и 

стваралаштву;             

МК. 3.1.6. облике народног 

музицирања и повезује их са 

контекстом народног живота; 

 

2. 

М
У

З
И

Ч
К

И
 

И
Н

С
Т

Р
У

М
Е

Н
Т

И
 

Ученик уме да: 

МК. 1.1.2. препозна и 

основне карактеристике 

инструменталне групе 

удараљки и наведе по 

једног њиховог 

представника; 

МК 1.2.2. препозна 

извођачки састав. 

Ученик:  

MK.2.1.2. разликује 

групе инструмената и 

извођачке саставе. 

 

Ученик: 

МК 3.1.1. разуме улогу музичких 

елемената и карактеристика 

музичких  

инструмената у постизању 

музичке изражајности. 

 

    3. 
С

Л
У

Ш
А

Њ
Е

 М
У

З
И

К
Е

 

Ученик уме да 

препозна: 

МК 1.2.1. основне 

музичке изражајне 

елементе; 

МК 1.2.3. главне 

музичке жанрове; 

МК 1.1.2. основне 

карактеристике 

народног стваралаштва; 

МК 1.2.4. српски 

музички фолклор. 

 

Ученик уме да 

препозна: 

МК 2.2.1 музичке 

елементе; 

МК. 2.2.2. 

појединачне 

инструменте и 

гласове; 

МК. 2.2.4. музичке  

жанрове. 

 

 

 

 

Ученик уме да препозна:  

МК 2.2.3. главне музичке облике; 

МК. 2.2.5. различите облике 

српске народне музике и музички 

фолклор других народа; 

Ученик уме да анализира слушни 

пример и открије везу опажених 

карактеристика са:  

МК 3.2.2. садржајем музичког 

дела; 

МК 3.2.3. жанром и историјско-

стилским периодом. 
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4. 

И
З

В
О

Ђ
Е

Њ
Е

 М
У

З
И

К
Е

 

Ученик уме да: 

МК. 1.1.1. препозна 

основне елементе 

музичке писмености;  

МК 1.3.1. пева 

једноставне народне и 

уметничке 

композиције; 

МК 1.3.2. се изрази 

покретом. 

 

Ученик уме да: 

МК 1.3.2 изводи 

једноставне 

композиције на 

инструменту; 

МК 2.3.2. учествује у 

инструменталној 

пратњи; 

МК 2.3.3. комуницира 

покретом. 

Ученик:  

МК. 2.1.1.употребљава нотнo 

писмо и елементe музичке 

писмености;   

МК. 2.3.1. изводи једноставне 

народне и уметничке композиције 

на мелодијском инструменту;  

МК. 3.3.2. активно учествује у 

музичком животу школе и 

заједнице. 

 

5. 

М
У

З
И

Ч
К

О
 

С
Т

В
А

Р
А

Л
А

Ш
Т

В
О

 

Ученик уме да: 

МК 1.4.3. осмисли 

покрет уз музику; 

МК 1.4.4. ствара 

једноставне пратеће 

ритмичке деонице на 

направљеним музичким 

инструментима. 

 

Ученик уме да: 

1.4.1 направи музичке 

инструменте 

користећи предмете 

из окружења; 

МК 2.4.3. осмисли 

серију покрета уз 

музику. 

Ученик уме да: 

МК. 1.4.2. осмисли  

мањемузичке целине на 

основу понуђених  

модела; 

МК. 2.4.4. учествује у одабиру  

музике за дати  

жанровски и историјски контекст 

и уме да користи ИКТ. 

 

ПРAЋEЊE И ВРEДНOВAЊE УЧEНИКA 

Настава музичке културе подразумева учешће свих ученика, а не само оних који имају 

музичке предиспозиције. Како је предмет музичка култура синтеза вештина и знања, полазна тачка у 

процесу оцењивања треба да буду индивидуалне музичке способности и ниво претходног знања 

сваког ученика. Битни фактори за праћење музичког развоја и оцењивање сваког ученика су њeгoво 

знање, рaд, степен ангажованости, кооперативност, интeрeсoвaњe, стaв, умeшнoст и крeaтивнoст, али 

и напредовање у односу на претходна постигнућа. Тако се у настави музичке културе за исте 

васпитно-образовне задатке могу добити различите оцене, као и за различите резултате исте оцене, 

због тога што се конкретни резултати упоређују са индивидуалним ученичким могућностима.  

Начин провере и оцена треба да подстичу ученика да напредује и активно учествује у свим видовима 

музичких активности. Главни критеријум за процес праћења и процењивања је начин ученичке 

партиципације у музичком догађају, односно да ли је у стању да прати музичко дело при слушању и 

како односно, да ли и како изводи и ствара музику користећи постојеће знање. 

У зависности од области и теме, постигнућа ученика се могу оценити усменом провером, краћим 

писаним проверама (до 15 минута) и проценом практичног рада и уметничког и стваралачког 

ангажовања. Поред ових традиционалних начина оцењивања, треба  користити и друге начине 

оцењивања као што су: 

 допринос ученика за време групног рада, 

 израда креативних задатака на одређену тему,  

 рад на пројекту (ученик даје решење за неки проблем и одговара на конкретне потребе), 

 специфичне вештине. 
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У процесу вредновања резултата учења наставник треба да буде фокусиран на ученичку мотивацију 

и ставове у односу на извођење и стваралаштво, способност концентрације, квалитет а/перцепције и 

начин размишљања приликом слушања, као и примену тероетског знања у музицирању.  

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 

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. 

Када је у питању вредновање области Музичкo ствaрaлaштвo, оно трeбa врeднoвaти у смислу 

ствaрaлaчкoг aнгaжoвaњa учeникa, a нe прeмa квaлитeту нaстaлoг дeлa, jeр су и нajскрoмниje 

музичкe импрoвизaциje, креативно размишљање и стварање пeдaгoшки oпрaвдaнe. 

Узимајући у обзир све циљеве које процес учења, краткорочно и дугорочно треба да постигне, 

неопходно је имати на уму да се оквир вредновања процеса и резултата учења одвија највише у 

учениковом 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 резултата учења. 

Сумативно вредновање треба да буде осмишљено кроз задатке и активности које захтевају креативну 

примену знања. Диктате не треба практиковати ни задавати. 
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Назив предмета:  5. 1. 5.      ИСТОРИЈА 

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

личности, стекне 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: пети 

Годишњи фонд часова: 36 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

ИСХОДИ 
По завршеној области/теми ученик ће 

бити у стању да: 
САДРЖАЈИ 

ОСНОВИ 

ПРОУЧАВАЊА 

ПРОШЛОСТИ 

 

 разликује основне временске 
одреднице (годину, деценију, век, 

миленијум, еру) 

 лоцира одређену временску 
одредницу на временској ленти 

 разликује начине рачунања времена 
у прошлости и садашњости 

 именује периоде прошлости и 
историјске периоде и наведе 

граничне догађаје 

 разврста историјске изворе према 
њиховој основној подели 

 повеже врсте историјских извора са 
установама у  којима се чувају 

(архив, музеј, библиотека) 

 

Обавезни садржаји 

 

Појам прошлости и историја као наука о 

прошлости људског друштва. 

Хронологија – рачунање времена. 

Подела прошлости и периодизација 

историје. 

Историјски извори –дефиниција, 

основна подела и установе у којима се 

чувају. 

 

Проширени садржаји 

Сродне науке и помоћне историјске 

науке. 

Историја око нас. 

Историјско наслеђе – тековине. 

ПРАИСТОРИЈА 

 наведе главне проналаске и опише 
њихов утицај на начин живота људи 

у праисторији 

 разликује основне одлике каменог и 
металног доба 

 

Обавезни садржаји 

 

Основне одлике праисторије (начин 

живота људи, проналасци). 

Подела праисторије (камено, метално 

доба). 

Проширени садржаји 

Најважнији праисторијски локалитети у 

Европи и Србији (Ласко, Алтамира, 

Лепенски Вир, Винча...). 

СТАРИ ИСТОК 

 лоцира на историјској карти 
најважније цивилизације и државе 

Старог истока 

 користећи историјску карту, доведе 
у везу особине рељефа и климе са 

настанком цивилизација Старог 

истока 

 одреди место припадника 
друштвене групе на графичком 

Обавезни садржаји 

Појам Старог истока – географске 

одлике, најзначајније цивилизације 

(Месопотамија, Египат, Јудеја, 

Феникија). 

Друштвени односи (робовласничко и 

теократско друштво) и државно уређење 

(монархија –царства/краљевства) у 

цивилизацијама Старог истока. 
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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 

 користећи дату информацију или 
ленту времена, смести историјску 

појаву, догађај и личност у 

одговарајући миленијум или век 

 изложи, у усменом или писаном 
облику, историјске догађаје 

исправним хронолошким 

редоследом 

 прикупи и прикаже податке из 
различитих извора информација 

везаних за одређену историјску 

тему 

 визуелне и текстуалне информације 
повеже са одговарајућим 

историјским периодом или 

цивилизацијом 

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 цивилизација Далеког 

истока (Индија, Кина). 

АНТИЧКА 

ГРЧКА  

 опише особености природних 
услова и географског положаја 

античке Грчке 

 лоцира на историјској карти 
најважније цивилизације и државе 

античке Грчке 

 приказује друштвену структуру и 
државно уређење грчких полиса на 

примеру Спарте и Атине 

 пореди начин живота припадника 
различитих друштвених слојева у 

античкој Грчкој 

 идентификује узроке и последице 
грчко-персијских ратова и 

Пелопонеског рата 

Обавезни садржаји 

 

Појам античке Грчке – географске 

одлике. 

Најстарији период грчке историје 

(Критска и Микенска цивилизација). 

Грчки митови (појам, примери) и 

хомерски епови. 

Колонизација и основне одлике 

привреде. 

Полиси – Спарта и Атина (појам полиса, 

структура друштва, државно уређење). 

Грчко-персијски ратови. 

Пелопонески рат – узроци и последице. 

Култура и свакодневни живот (религија, 

олимпијске игре, митологија, уметност, 
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 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 

наука, обичаји, занимања). 

Хеленистичко доба и његова култура. 

Историјско наслеђе (институције, 

закони, књижевност, позориште, 

филозофија, демократија, медицина, 

уметност, архитектура, беседништво, 

олимпијске игре). 

 

Проширени садржаји 

 

Пелопонески рат (ток рата, најважнији 

догађаји и личности). 

Најистакнутије личности: Драконт, 

Перикле, Филип II, Аристотел, 

Aрхимед... 

Грчка митологија, пантеон. 

Седам светских чуда античког доба. 

АНТИЧКИ РИМ 

 лоцира на историјској карти 
простор настанка и ширења Римске 

државе 

 наведе основне разлике између 
античке римске републике и 

царства 

 разликује узроке од последица 
најзначајнијих догађаја у историји 

античког Рима 

 истражи основна обележја и значај 
религије античког Рима 

 илуструје примерима важност 
утицаја привредних, научних и 

културних достигнућа античког 

Рима на савремени свет 

 пореди начин живота припадника 
различитих друштвених слојева у 

античком Риму 

 наведе најзначајније последице 
настанка и ширења хришћанства 

 лоцира на карти најважније римске 
локалитете на територији Србије 

 користећи дату информацију или 
ленту времена, смести историјску 

појаву, догађај и личност из 

историје античког Рима у 

одговарајући миленијум, век или 

Обавезни садржаји 

 

Појам античког Рима – географске 

одлике и периодизација. 

Оснивање Рима (легенда о Ромулу и 

Рему). 

Структура друштва и уређење Римске 

републике. 

Ширење Римске државе (освајања и 

провинције, привреда). 

Рим у доба царства – принципат и 

доминат. 

Култура и свакодневни живот (религија, 

уметност, наука, обичаји, занимања). 

Хришћанство – појава и ширење. 

Пад Западног римског царства (почетак 

Велике сеобе народа, подела царства и 

пад Западног царства). 

Историјско наслеђе (абецеда, календар, 

медицина, уметност, архитектура, 

путеви, водовод, канализација, терме, 

римски бројеви, хришћанство, римско 

наслеђе на територији Србије). 

Проширени садржаји 

Етрурци. Римска војска. 

Римски градови на територији Србије. 

Најистакнутије личности: Ханибал, 

Цицерон, Јулије Цезар, Клеопатра, 
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деценију 

 

Октавијан Август, Константин 

Велики...). 

Римски пантеон. 

Гладијаторске борбе. 

 

 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:  

српски језик и књижевност, матерњи језик, географија, ликовна култура, музичка култура 

верска настава, грађанско васпитање 

 

Кључни појмови:  

Број иза појма значи: 

Нужна знања – 1 (знања која треба да стекну скоро сви ученици у разреду) 

Важна знања – 2 (знања која је потребно да стекне бар половина ђака у разреду) 

Вредна знања – 3 (знања која обично стекну само најбољи ученици, али би требало 

што више ђака) 

ИСТОРИЈА 

• Подела прошлости (критеријуми поделе) (1) 

ПЕРИОДИЗАЦИЈА  ИСТОРИЈЕ 1 Стари век (1), Средњи век (1), Нови век (1),◦ 

Савремено доба (1) 

ХРОНОЛОГИ ЈА 

◦ Хришћанска ера (1), Муслиманска ера (1) 

ПРАИСТОРИЈА 

◦ Каменодоба (2), Метално доба (2) 

ОТКРИЋА 

◦ Откриће ватре (1), Откриће точка (1), Откриће метала (1) 

ПРИВРЕДА 

◦ Појава земљорадње (2), Појава сточарства (2), Појава занатства (2) 

КУЛ ТУРА  И  КУЛТУРНО  НАСЛЕЂЕ 

Лепенски Вир (1),Винча (1),Пирамиде (1),Појава писма (IV миленијум пре н.е.) (1), 

Алфабет (1), Мит (1), Олимпијске игре (1),Филозофија (1), Еп(1),Трајанова табла (1), 

Најзначајнији римски градови на тлу Србије (Сингидунум, Сирмијум, Наисус) (1), 

Гамзиград(1),Ахил (2),Херакле(2),Тројански рат(2),Римске провинције на тлу 

Србије(2), Илијада (2), Одисеја (2), Клинопис (3), Хијерогли фи (3), Прве Олимпијске 

игре (776. године пре н.е.) (3), Александријска библиотека (3) 

ИСТОРИЈСКО-ГЕОГРАФСКЕ ОДРЕДНИЦЕ 

Стари исток (1), Египат (1), Месопотамија (1), Средоземље (1), Грчка (1), Италија (1), 

Балканско полуострво (1) 

ДРЖАВА  И  ДРЖАВНО  УРЕЂЕЊЕ 

 Настанак првих држава у долинама Нила, Тигра и Еуфрата (IV мил. пре н.е.) (1), 

 Град-држава, полис (1), Персија (1), Спарта (1), Атина (1), Рим (1), Република (1) 

 Пропаст Западног римског царства (476. године) (1), Оснивање Рима (753.г. п. н.е.) (2) 

Картагина (2), Подела Римског царства (крајем IV века н.е.) (2) 

 Државно уређење Атине (архонти, народна скуп штина, ареопаг) (3) 

Државно уређење старог Рима (конзули, народна скупштина, сенат) (3 

Територијалне јединице: Колонија (1), Провинција (1) 
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Демократија;Скупштина, Народна скупштина (1) 

Владарске титуле: Цар (1), Краљ (1), Фараон (2) 

Град: Јерусалим (1), Рим (1), Константинопољ (1), Троја (2), Микена (2), Александрија 

у Египту (3), Оснивање Константинопоља (330. године) (3) 

ДРУШТВО И ДРУШТВЕНИ ОДНОСИ 

Аристократија (1), Ропство (роб, робовласник) (1), Друштвено уређење Атине 

(аристократија, демос) (3), Друштвено уређење Рима (патрицији и плебејци) (3) 

ЗАКОНИ: Хамурабијев законик (2) 

РЕЛИГИЈА  И  ЦРКВА 

Многобожачке религије (политеизам) (1),Једнобожачке религије (монотеизам) (1), 

Грчки богови (Зевс, Хeра, Атина, Посејдон) (1),Римски богови (Јупитер, Марс, 

Венера) (1) Хришћанство: Апостоли (1), Исус Христос (1), Библија (Стари завет, Нови 

завет, јеванђеља) (1),Прогони хришћана (2), Милански едикт (313. године н.е.) (2) 

РАТ 

Грчко-персијски ратови (прва половина V века пре н.е.) (1),◦ Пелопонески рат (431-

404. године пре н.е.) (2), Пунски ратови (2), Маратонска битка (490. године пре н.е.) 

(3) 

Битка код Гаугамеле (331. године пре н.е.) (3), Битка код Кане (216. године пре н.е.) 

(3) 

СЕОБЕ/МИГРАЦИЈЕ 

Варвари (1),Велика сеоба народа(1),Пролазак Хуна кроз Врата народа (375. године) (3) 

НАРОД 

 Јевреји (1), Грци (1), Хуни (1), Вандали (2), Готи (3) 

ЛИЧНОСТИ 

◦ Хомер (1), Перикле (1), Александар Велики (336-323. године пре н.е.) (1), Цезар (1), 

Октавијан Август (1), Константин Велики (306-337. године н.е.) (1), Херодот (2) 

 Тукидид (2), Тацит (2), Рамзес II (3), Пир (3), Ханибал (3), Трајан (3) 

 

 

ОПШТИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА ЗА КРАЈ ПЕТОГ РАЗРЕДА 

 

Основни ниво 

1.1.3.-зна поделу на праисторију и историју; 

1.1.2.-именује историјске периоде 

(стари, средњи, нови век и савремено доба) и зна њихов редослед;  

1.1.1.-именује и разликује временске  одреднице, појава човека, појава писма; 

1.1.6.-препознаје значење појмова: хришћанска ера, муслиманска ера; 

1.1.1.-именује и разликује основне  временске одреднице праисторије (појава  човека, 

откриће ватре, откриће точка, метала, појава писма); 

 1.1.9.-зна на којем простору су Лепенски вир, Винча; 

 1.2.3.-препознаје историјске информације дате у форми слике; 

1.1.1.-именује и разликује основне временске одреднице старог века (појава писма,пад 

Запдног римског царства 476. г.н.е.), 

 1.1.4.-уме да одреди којем веку припадају важне године из историје старог века; 

11.1.6.-препознаје значење појмова:мит,филозофија,алфабет,еп,полис,провинција, 

 цар,краљ,колонија,република, Народна скупштина,варвари; 

11.1.8.-именује појмове: појаву писма; аристократија, ропство, пирамиде, Олипијске 

игре,политеизам,народи (Грци, Римљни, Персијанци, Јевреји, Хуни); 
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11.1.9.-зна на којем простору су:Трајанова табла, Наисус, Сингидунум, Гамзиград, 

Лепенски вир, Винча; 

 1.1.10.-уме да наведе узроке и последице  Грчко-персијских ратова; 

 1.2.4.-уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у 

форми историјске карте у којој је наведена легенда(Стари Исток, Египат, Месопотамија, 

Нил, Тигар, Еуфрат,  Персија, Средоземље, 

Грчка, Италија, Балканско полуострво, Спарта Атина. Рим, Јерусалим, Константинопољ 

 

Средњи ниво 

  2.1.4.-препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са појавама из  

  садашњости(појава писма.хришћанска и муслиманска ера,Олимпијске игре); 

 2.1.6.-зна и разуме последице појаве писма; 

 2.1.1.-уме да повеже појаву писма,откриће ватре,откриће точка, откриће метала са 

одговарајућом временском одредницом и историјским периодом; 

2.1.5.-зна и разуме узроке и последице важних историјских прекретница(открића 

ватре,точка,метала,писма);  

2.1.1.-уме даповеже личност и историјски феномен са одговарајућомвременском  

одредницом(ПериклеХомер,Александар Велики,Цезар,Октавијан Август,Константин 

Велики,Грчко-персијски   ратови,Пелопнески рат,Пунски ратови); 

 2.1.3.-препознаје да постоји повезаност  регионалне и светске историје(колонија-

колонизација,откриће писма ,алфабет); 

2.1.6.-зна и разуме узроке и последице важних историјских прекретница(хришћанство, 

Велика сеоба ); 

2.1.4.-препознаје да постоји повезаност из прошлости са појавама из 

садашњости(Н.скупштина,аристократија,монотеизам...); 

2.2.1. уме да закључи о којем догађају, феномену и личности је реч на основу садржаја 

карактеристичних писаних историјских извора; 

2.2.2. уме да закључи о којем историјском феномену је реч на основу карактеристичних 

сликовних историјских извора из периода старог века 

Напредни ниво 

3.1.1.-уме да примени знање историјске хронологије(уме прецизно да одреди 

којој деценији и веку припада одређена година; 

3.1.2.-уме да објасни специфичности важних истор.појмова и да их примени; 

3.1.5-разуме како су повезане појаве из прошлости и садашњости(точак,ватра,метал); 

3.1.6.-уме да закључи зашто је дошло до одређених историјских догађаја и које су 

последице важних историјских дешавања(откриће точка,ватре, 

метала,писма); 

3.1.1.-уме прецизно да одреди којој деценији и веку, историјском периоду, припада 

личност и историјски феномен (Перикле,Александар В.,Цезар,Октавијан 

Август,Константин Велики, Грчко-персијски ратови, Пелопонески рат, Пунски 

ратови) 

3.1.3.-зна специфичне детаље из историје старог века; 

3.1.5-разуме како су повезане појаве из прошлости и садашњости 

(Н.скупштина,аристократија,хришћанство,монотеизам...); 

3.1.4.-разуме на који начин су повезане појаве:колонија-колонизација,откриће 

писма,алфабет у односу на регион-свет; 

3.1.6.-уме да закључи зашто је дошло до одређених историјских догађаја (по 

јаве писма,колонизације,Велике сеобе народа) и које су последице 
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 ОБЛИЦИ, МЕТОДЕ, ТЕХНИКЕ, СРЕДСТВА 

 

Комбиновани облик рада: фронтални, индивидуални, рад у пару и рад у групи, индивидуализовани 

 Демонстративно-  илустративна метода, дијалошка, рад на тексту, монолошка метода,  игровне 

активности, интерактивна метода, метода усменог излагања, хеуристичка метода, кооперативна 

метода, сазнајна, подстицајна,стваралачка 

 

Наставна средства: историјски атлас и карта, ДВД, историјска читанка. 

Текст и илустрације из уџбеника и радне свеске, материјал за рад у пару и у групи(тестови, наставни 

листићи, фотографије, слике), видео записи, презентације.  

                      уџбеник:Историја за 5. разред, Емина Живковић и Љиљана Недовић, Клетт, 2018 

                     бр. одобрења 650-02-00133/2018-07 

 

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ ИСТОРИЈЕ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД 

 

Број 

наставне   

теме 

 

Назив наставне   

теме 

Број 

часова: 

обрада 

Број 

часова: 

утврђивање 

Број часова: 

систематизација 

Број 

часова: 

укупно 

1. 

Основи 

проучавања 

прошлости 

3 1 1 5 

2.  Праисторија 1 1 0 2 

3. Стари Исток 4 3 1 8 

4. Античка Грчка 5 5 1 
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5. 

 

 

     Антички Рим 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

10 

 

 

 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

- посматрање (вођење белешки) 

- свакодневно праћење ученика на часовима и мотивисање путем  похвала и оцена 

- уважавање интересовања и активности ученика у процесу учења,  у складу са  

  индивидуалним  развојним способностима, способност и квалитет рада у пару,тиму и  

   групи  
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- петнаестоминутне провере усвојености обрађеног градив 

-праћење реализације домаћих  задатака                                                          

-квизови, усмено одговарање  

- дебата,  дискусуја, расправа, ангажовање ученика , презентовање рада 

-тестови, писмене вежбе, извештаји, усмено испитивање, есеји.  

- контролне вежбе, вршњачко оцењивање, истраживачки пројекти 

 

 ВРСТЕ АКТИВНОСТИ  КОЈЕ ДОМИНИРАЈУ У РАДУ 

Наставник   

- организује и реализује наставу,  прати  постигнућа ученика, 

  припрема наставни материјал, учествује у изради пројеката, образлаже и објашњава, 

  дискутује, 

- формулише образовно-васпитни циљ сваког часа  

- даје упутства и објашњења која су јасна ученицима 

- истиче кључне појмове  

- учи ученике како да користе различите приступе за решавање проблема 

- учи ученике како да ново градиво повежу са претходно наученим 

-  учи ученике  како да у процесу учења повезују садржаје из различитих области 

- учи ученике да постављају себи циљеве у учењу 

- прилагођава захтеве могућностима ученика 

-учествује у регулисању социјалних односа у одељењу 

- уочава њихова претходна знања, умења и способности; 

- процењује психофизичку развијеност ученика; 

- пружа помоћ у раду; 

- правилно усмерава ученике за рад ; 

- подстиче децу на самосталност; 

- прилагођава темпо рада различитим потребама ученика 

- прилагођава наставни материјал индивидуалним карактеристикама ученика 

- посвећује време ученицима у складу са њиховим образовним и васпитним потребама 

- примењује специфичне задатке /активности/ материјале на основу ИОП-а за ученике  

  којима је потребна додатна подршка у образовању 

- усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења 

- мотивише ученике, подржава и подстиче њихова интересовања 

-похваљује напредак ученика 

- даје могућност ученицима да постављају питања, дискутују и коментаришу у вези са  

  предметом учења на часу 

- испољава емпатију према ученицима 

- показује поштовање према ученицима 

- учи ученике како да процењују свој напредак 

- проверава да ли су постигнути циљеви часа 

- прати ефекте сопственог рада 

Ученик   
посматра,записује, чита, процењује, упоређује, пише, одговара на постављена питања, класификује, 

групише, примењује, графички представља, уочава, именује, црта, разликује, препознаје, опажа, 

обликује,  описује, бележи, издваја, закључује, поставља питања, дискутује, исправља грешке у свом 

раду, самостално ради, анализира, истражује, креира, практикује, активности у оквиру мини пројекта 

– осмишљавање и реализација,израђује тематске паное, самостално или у групи се припрема и 
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реализује део часа, проналази и користи друге изворе сазнавања ван школе,прави изложбе 

фотографија или модела о реализованим садржајима; учествује у пројектима. 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

Српски језик 

Географија 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Верска настава 

Грађанско васпитање 

 

 

 

 

Свим овим активностима јачаће се ученичке компетенције: 

ученик зна да се појаве из прошлости могу открити и проучавати уз помоћ различитих историјских 

извора,ученик зна кључне појмове старог века и уме да их примени у одговарајућем 

контексту,ученик се сналази у времену( одређује миленијум, век и деценију) и простору(на 

историјским картама)поседује вештину комуникације и сарадње 

 

4. 1. 5. 1. ИСТОРИЈА -  ДОДАТНА НАСТАВА У 5. РАЗРЕДУ 

 

1.       ИСТОРИЈА У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ 

2.       РАЧУНАЊЕ ВРЕМЕНА 

3.-6.  ПОМОЋНЕ ИСТОРИЈСКЕ НАУКЕ (АРХЕОЛОГИЈА, ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ, 

ЕТНОЛОГИЈА, ХРОНОЛОГИЈА...) 

7.-10. МАТЕРИЈАЛНИ ИСТОРИЈСКИ ИЗВОРИ (ПОСЕТЕ МУЗЕЈИМА) 

11.-14.ПИСАНИ ИСТОРИЈСКИ ИЗВОРИ(ПОСЕТЕ АРХИВУ И БИБЛИОТЕЦИ) 

15.-18. КОРИШЋЕЊЕ ИСТ. ИЗВОРА ПОМОЋУ НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

19. ПРАИСТОРИЈА, ПРВИ СТАНОВНИЦИ АМЕРИКЕ 

20.21. ПИСМО, НАУКА, АРХИТЕКТУРА, ВЕРОВАЊЕ И СВАКОДНЕВНИ  

          ЖИВОТ НАРОДА СТАРОГ ИСТОКА 

22. КУЛТУРА СТАРЕ ГРЧКЕ: ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ,ВЕРОВАЊЕ 

23.  КУЛТУРА СТАРЕ ГРЧКЕ: ФИЛОСОФИЈА, НАУКА, КЊИЖЕВНОСТ 

24.  КУЛТУРА СТАРЕ ГРЧКЕ: АРХИТЕКТУРА, ВАЈАРСТВО, СЛИКАРСТВО 

25. МИТОЛОГИЈА И СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У СТАРОЈ ГРЧКОЈ 

26. ЛИЧНОСТИ СТАРЕ ГРЧКЕ 

27. ЛИЧНОСТ АЛЕКСАНДРА ВЕЛИКОГ 

28. РИМ - НАЈВЕЋА СИЛА АНТИЧКОГ СВЕТА 

29.  РИМСКА ВОЈСКА 

30. КУЛТУРА СТАРОГ РИМА: НАУКА, КЊИЖЕВНОСТ, АРХИТЕКТУРА, ВАЈАРСТВО 

31.  КУЛТУРА СТАРОГ РИМА: ВЕРОВАЊЕ И СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ 

32. ЛИЧНОСТИ СТАРОГ РИМА: ГАЈ ЈУЛИЈЕ ЦЕЗАР, ОКТАВИЈАН АВГУСТ... 

33. ПОЈАВА ХРИШЋАНСТВА 

34. ИСТОРИЧАРИ СТАРОГ ВЕКА 

35.-36. АНТИЧКИ СПОМЕНИЦИ У БЕОГРАДУ 
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Назив предмета: 5.1.6.   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 

 

 

 

ОБЛАСТ / ТЕМА  

ИСХОДИ  

По завршеној области/теми ученик ће бити у 

стању да:  

САДРЖАЈИ   

ЧОВЕК И ГЕОГРАФИЈА  

-  повеже постојећа знања о 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;  

 

Ширење географских хоризоната и 

велика географска открића.  

  

Одговорност човека према планети 

Земљи.  

ВАСИОНА  

- разликује појмове васиона, галаксија, 

Млечни пут, Сунчев систем, Земља;  

- објасни и прикаже структуру  

Сунчевог система и положај Земље у 

њему;  

- разликује небеска тела и наводи њихове 

карактеристике;  

- одреди положај Месеца у односу на Земљу 

и именује месечеве мене;  

Васиона, галаксијa, Млечни пут, 

звезде, сазвежђа.  

  

Сунчев систем: Сунце, планете, 

сателити, Месец, месечеве мене, 

астероиди, комете, метеори .  

ПЛАНЕТА 

ЗЕМЉА   

Облик Земље и 

структура њене 

површине   

- помоћу глобуса опише облик Земље и  

наведе доказе о њеном облику;  

- помоћу карте опише распоред копна и 

воде на Земљи и наведе називе 

континената и океана;  

- примерима објасни деловање Земљине 

теже на географски омотач;  

  

Облик и димензије Земље, распоред 

копна и воде на Земљи Сила 

Земљине теже, глобус, екватор, 

полови.  
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Земљина 

кретања   

- 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;  

 

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.  

Унутрашња 

грађа и рељеф  

Земље  

- разликује деловање унутрашњих сила 

(сила Земљине теже, унутрашња топлота 

Земље);  

- разликује 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 за 

време 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);  

Постанак и унутрашња грађа Земље, 

литосферне плоче: кретање плоча, 

промена положаја континената.  

  

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 (пoзитивни и 

негативни утицаји).  
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Ваздушни 

омотач Земље  

- 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 понашања;  

- наводи примере о утицају атмосферских 

непогода на човека (екстремне 

температуре и падавине, град, гром, олуја);  

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).  

 

Воде на  

Земљи 

- уочава и разликује на географској карти 

океане, већа мора, заливе и мореузе;  

- наведе и опише својства морске воде; 

- помоћу карте прави разлику између речне 

мреже и речног слива;  

- наведе и опише елементе реке (извор, 

ушће, различити падови на речном току);  

- разликује типове језерских басена према 

начину постанка;  

- наведе узроке настанка поплава и бујица и 

објасни последице њиховог дејства;   

- наведе поступке које ће предузети за време 

поплаве и након ње;  

- наведе примере утицаја човека на 

загађивање вода и предвиђа последице 

таквог понашања;  

Светско море и његова хоризонтална 

подела, својства морске воде 

(сланост, температура, боја, 

провидност), кретање морске воде 

(таласи, цунами, плима и осека, 

морске струје).  

  

Воде на копну: подземне воде и 

извори, реке, језера и ледници.  

  

Човек и вода – поплаве и бујице, 

заштита вода од загађења.  

 

Биљни и 

животињски свет 

на Земљи 

- 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.  

Распростирање биљног и 

животињског света на Земљи.  

  

Угроженост и заштита живог света.  
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Литература за остваривање програма: 

Географија 5 -  уџбеник за пети разред основне школе; Винко Ковачевић и мр Сања Топаловић 

   ћирилица, издавачка кућа КЛЕТТ, број одобрења 650-02-00058/2018-07 од 27.4.2018. 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА  

Биологија   

Историја  

Математика  

Информатика и рачунарство  

Физичко и здравствено васпитање  

Ликовна култура  

 

Наставне методе: 
Дијалошка, монолошка, илустративно-демонстративна, рад на тексту 

 

Активности наставника: 

Организује, информише, објашњава, стимулише, подстиче ученике, прати развој ученика, преноси 

знање, навике и вештине... 

 

Активности ученика: 

Решавају задатке, јачају самосталност и способност индивидуалног учења, вежбају, понављају, 

активни су слушаоци, организују... 

 

Начин остваривања програма 

Главна карактеристика наставе усмерене на достизање исхода је учење у школи током којег 

наставник треба да обезбеди услове у којима ће ученик учити:  

− смислено: повезивањем оног што учи са оним што зна и са ситуацијама из живота; повезивањем 

онога што учи са оним што је већ учио из географије 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; 

предвиђањем последица;  

− кооперативно: кроз рад и сарадњу са ученицима и наставником, кроз дискусију и размену  

мишљења користећи све расположиве изворе знања.  

  

Оцењивање ученика  

 

- Усмено проверавање наставног градива уз коришћење илустративних средстава (географска карта 

света, графички прикази); 

- Провера знања након завршених тематских целина; 

- Провера домаћих задатака; 

- Оцењивање тематских радова. 
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  ГЛОБАЛНИ ПЛАН 

 

Теме 

 

Обрада Утврђивање  Укупно  Корелација  

Увод  1  1 Математика, природа и 

друштво 

Васиона и земља 3 2 5 Математика, природа и 

друштво 

Планета земља             19                          11 30  

 Облик и 

структура 

површине 

 Земљина 

кретања 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

5 

Математика, природа и 

друштво 

 Унутрашња 

грађа и рељеф 

земље 

5 3 8 Математика, природа и 

друштво 

 Ваздушни 

омотач земље 

4 2 6 Математика, природа и 

друштво, биологија 

 Воде на Земљи 

 

4 2 6 Природа и друштво, 

биологија 

 Биљни и 

животињски 

свет на Земљи 

3 2 5 Природа и друштво, 

биологија 

 

Редн

и 

број 

наста

внте

ме 

НАСТАВН

А ТЕМА 

                        Образовни стандарди 

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

 

I 

Увод у 

географију 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

II 

 

 

Васиона и 

Земља 

Г.Е. 1.2.1. Именује 

небеска тела у 

Сунчевом систему и 

наводи њихов распоред 

Г.Е. 1.2.2. Описује 

облик Земље и 

препознаје појаве и 

процесе везане за њена 

кретања 

Г.Е. 2.2.1.Описује небеска 

тела и њихова кретања 

Г.Е. 3.2.1.  Препознаје 

димензије Земље и 

објашњава последице 

Земљиног облика и њених 

кретања 

 

 

 

III 

 

 

Планета 

Земља 

 

Г.Е. 1.1.3.  Препознаје и 

чита географске и 

допунске елементе 

карте 

Г.Е. 1.2.2.  Описује 

облик Земље и 

Г.Е. 2.1.2. Одређује положај 

места и тачака на геог.карти 

Г.Е. 2.1.3. Препознаје и 

објашњава географске 

чињенице – објекте, појаве, 

процесе који су 

представљени моделом, 

Г.Е. 3.1.1.  Доноси закључке 

о просторним 

(топографским) и каузалним 

везама географских 

чињеница – објеката, појава, 

процеса, и односа на основу 

географске карте 
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препознаје појаве и 

процесе везане за њена 

кретања 

Г.Е. 1.2.3. Именује 

Земљине сфере 

(литосферу, атмосферу, 

хидросферу и биосферу) 

и препознаје њихове 

основне одлике 

сликом, графиком, табелом.. 

Г.Е. 2.1.4. . Приказује 

понуђене географске 

податке: на немој карти, 

разним средствима -бојама, 

линијама, симболичким 

картографским знацима 

Г.Е. 2.2.1. Описује небеска 

тела и њихова кретања 

Г.Е. 2.2.2. разликује и 

објашњава географске 

чињенице – објекте, појаве, 

процесе и односе у 

Земљиним сферама 

(литосфери, атмосфери, 

биосфери и хидросфери) 

Г.Е. 3.2.1. Препознаје 

димензије Земље и 

објашњава последице 

Земљиног облика и њених 

кретања 

Г.Е. 3.2.2. Објашњава 

физичко-географске 

законитости у географском 

омотачу (климатску и 

биогеографску зоналност) и 

наводи мере за њихову 

заштиту, обнову и 

унапређење 

 

 

5. 1. 6. 1. ДОДАТНА НАСТАВА: 

 

Септембар: 

- Свет је слагалица 

- Наша адреса у васиони 

  Октобар 

            - Како су континенти добили имена 

             - Глобус 

 Новембар 

 - Ипак се окреће 

      - Последице револуције 

 Децембар  

      - Постанак Земље 

      - Литосферне плоче, стене  

Јануар 

      - Ерупције Везува 

      - Земљотреси 

Фебруар 

      - Постанак Земље 

      - Литосферне плоче, стене 

Март 

      - Атмосфера 

      - Прогноза времена 

Април 

      - Клима – дијаграми 

- Климатски типови на Земљи 

Мај 

      - Светско море  

- Копнене воде 

Јун 

      - Живи свет на Земљ 
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                 Назив предмета:  5. 1. 7.   МАТЕМАТИКА 

 
Циљ наставе математике у основној школи 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: пети 

Годишњи фонд часова: 144 часа 

Недељни фонд часова: 4 часа 

 

Област /тема Исходи Садржаји 

Природни бројеви и 

дељивост 

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; 

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; 

Први део Својства операција 

сабирања, множења, 

одузимања и дељења у скупу 

N0. Дељење са остатком у 

скупу N0 (једнакост a = bq + r, 

0 ≤ r<b). Својства дељивости; 

чиниоци и садржаоци 

природног броја. Дељивост са 

2, 5 и декадним јединицама. 

Дељивост са 4 и 25. Дељивост 

са 3 и 9. Скупови и скуповне 

операције: унија, пресек и 

разлика. 

Други део Прости и сложени 

бројеви. Ератостеново сито. 

Растављање природних 

бројева на просте чиниоце. 

Заједнички делилац и највећи 

заједнички делилац. Еуклидов 

алгоритам за налажење НЗД. 

Заједнички садржалац и 

најмањи заједнички 

садржалац. Веза између НЗД 

и НЗС. 

Основи појмови 

геометрије 

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; односи 

припадања и распореда. 

Однос правих у равни; 

паралелност. Мерење дужине 

и једнакост дужи. Кружница и 

круг. Кружница и права. 

Преношење и надовезивање 

дужи. 

Централна симетрија. Вектор 

и транслација 
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Угао 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 својства 

паралелограма (једнакост наспрамних 

страница и наспрамних углова); 

Угао, централни угао; 

једнакост углова. 

Надовезивање углова 

(суседни углови, 

конструктивно упоређивање, 

сабирање и одузимање 

углова). Упоредни углови; 

врсте углова. Мерење углова, 

сабирање и одузимање мере 

углова. Угао између две 

праве; нормалне праве; 

унакрсни углови. Углови на 

трансверзали. Транслација и 

углови. 

Разломци  
прочита, запише, упореди и представи на 

бројевној полуправој разломке и 

децималне бројеве 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;  

− сакупи податке и прикаже их табелом и  
кружним дијаграмом и по потреби 

користи калкулатор или расположиви 

софтвер; 
  

Први део  

Појам разломка облика a/b (а, 

бројевне полуправе 

разломцима. Проширивање, 

скраћивање и упоређивање 

разломака. Децимални запис 

броја и превођење у запис 

облика a/b(b≠0). Упоређивање 

бројева у децималном запису. 

Заокругљивање бројева. 

Други део  

Основне рачунске операције с 

разломцима (у оба записа) и 

њихова својства. Изрази. 

Једначине и неједначине у 

скупу разломака. 

Трећи део  

Примене разломака 

(проценти, аритметичка 

средина, размера). 

Основна неједнакост p < 

(p+q)/2 <q. 

Осна симетрија  
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 у равни и 

њене особине. Оса симетрије 

фигуре. Симетрала дужи и 

конструкција нормале. 

Симетрала угла. 
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   КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

Информатика и рачунарство 

Техника и технологија 

Српски језик и књижевност 

Матерњи језик 

Географија 

 

 

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

врсте углова и операције са угловима, операције са разломцима, проценат, симетрије и транслација 

 

 

5. 1. 7. 1.  Додатни рад  

  

(Оријентациони програм; 36 часова годишње): 

- Дељивост бројева (2); 

- Скупови. Везници и њихова интерпретација скуповним операцијама и релацијама (4); 

- Релације; графиви. Логички задаци (4); 

- Разломци – одабрани задаци (6); 

- Дијаграми и њихова примена у решавању разноврсних математичких проблема (4); 

- Изометријске трансформације – одабрани конструктивни задаци (6); 

- Права и кружница – конструктивни задаци (4); 

- Задаци логичко – комбинаторне природе (4); 

- Развој нумерације (2).  

 

Напомена: Назначени број часова (у загради), за поједине теме је оријентациони и може да се 

повећа или смањи за један час. Такође, известан број часова (највише 5) може да буде искоришћен за 

решавање задатака са математичких такмичења или задатака који по свом садржају излазе из оквира 

препоручених тема. 

 

5. 1. 7. 2. Допунски  рад  
  

(Оријентациони програм; 36 часова годишње): 

- Дељивост бројева (10); 

- Разломци – одабрани задаци (12); 

- Дијаграми и њихова примена у решавању разноврсних математичких проблема (4); 

- Осна симетрија (6); 

- Права и кружница – конструктивни задаци (4); 

 

Напомена: Назначени број часова (у загради), за поједине теме је оријентациони и може да се 

повећа или смањи.  

 

Напомена: Обавезна су четири једночасовна школска писмена задатка годишње ( са исправкама 

8 часова ).
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корелација 

 

 

наставна 

средства 
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демонстративни 

метод 

-повезивање 
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информатичко 
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-табла 
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-наставни 

листићи 
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-графоскоп 

компијутер 
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-писмено 

(контролни рад, 

писмени задатак) 

-активност на часу 
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I полугодиште ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

БРОЈЕВИ И 

ОПЕРАЦИЈЕ СА 

ЊИМА 

Tеме: 

-Скупови 

- Дељивост 

бројева 
 

MA.1.1.1- чита и записује природне 

бројеве 

MA.1.1.3- упоређује по величини 

  бројеве истог записа, помажући се 

  сликом кад је то потребно 

MA.1.1.5- дели са остатком 

једноцифреним бројем и зна када је 

један број дељив другим 

МА.2.1.3.- примењује основна 

правила дељивости са 2, 3, 5, 9 и 

декадним јединицама 

МА.2.1.4.- користи бројеве и 

бројевне изразе у једноставним 

реалним ситуацијама 

МА.2.1.2.- израчунава вредност 

једноставнијег израза са више 

рачунских операција р. приоритета 

МА.3.1.3- оперише појмом 

дељивости у проблемским 

ситуацијама 

МА.3.1.3- користи бројеве и 

бројевне изразе у реалним 

ситуацијама 

МА.3.1.1.- одређује вредност 

сложенијег бројевног израза 

АЛГЕБРА И 

ФУНКЦИЈЕ 

Тема: Скупови 

(изрази са промен) 

МА.1.2.4- одређује вредност  

   функције дате таблицом или  

формулом 

МА.2.2.1.- решава једноставне 

линеарне једначине 

МА.3.2.1- саставља и решава 

линеарне једначине 

 

ГЕОМЕТРИЈА 

Теме: 

-Основни 

геометријски 

објекти 

-Угао 

 

МА.1.3.1.- влада појмовима: дуж, 

полуправа, права, раван и угао 

- уочава њихове моделе у реалним 

ситуацијама 

- уме да их нацрта користећи прибор 

- разликује неке врсте углова  

- разликује паралелне и нормалне праве  

МА.1.3.3- влада појмовима круг и 

кружна линија 

- уочава њихове моделе у реалним 

ситуацијама  

- уме да их нацрта користећи прибор 

- издваја њихове основне елементе     

МА.2.3.1.- одређује суплементне и  

   коплементне углове, упоредне и  

   унакрсне углове 

- рачуна са угловима ако су 

изражени 

   у целим степенима 

 

МА.3.3.1.- рачуна са угловима 

укључујући и претварање угаоних 

мера 

МА.3.3.1- закључује користећи 

особине паралелних и нормалних 

правих, укључујући углове на 

трансверзали 

МЕРЕЊЕ 

Теме: 

-Основни геом 

објекти 

-Угао 

МА.1.4.1- користи одговарајуће 

јединице за мерење дужине и углова 

МА.1.4.2.- претвара веће јединице 

дужине у мање 

МА.1.4.4.- при мерењу одабере 

  одговарајућу мерну јединицу 

МА.2.4.1.- пореди величине које су 

изражене различитим мерним 

јединицама за дужину  

МА. 3.4.1.- по потреби претвара 

јединице мере, рачунајући са њима 
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II 

полугодиште 

ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

БРОЈЕВИ И 

ОПЕРАЦИЈЕ 

СА ЊИМА 

Теме: 

-Разломци 

 

МА.1.1.1.- чита и записује прир. бр. и 

разломке 

МА.1.1.2.-преводи децималан запис броја 

у разломак и обратно 

МА.1.1.3- упоређује по величини бројеве 

истог записа, помажући се сликом кад је то 

потребно 

МА.1.1.5- дели са остатком једноцифреним 

бр. и зна када је један број дељив другим 

МА.1.1.4.- уме да сабира и одузима 

разломке са истим имениоцем 

- рачуна 1/к од n, n – природан број 

МА.2.1.1.- упоређује по величини 

бројеве записане у различитим 

облицима 

МА.2.1.2.- одређује реципрочну 

вредност 

МА.2.1.2.- израчунава вредност  

   једноставнијег израза са више 

   рачунских операција различитог  

   приоритета, укључујући  

   ослобађање од заграда, са  

   бројевима истог записа 

МА.3.1.3- користи бројеве и 

бројевне изразе у реалним 

ситуацијама 

МА.3.1.1.- одређује вредност 

сложенијег бројевног израза 

АЛГЕБРА И 

ФУНКЦИЈЕ 

Теме: 

-Разломци 

МА.1.2.1.- решава линеарне једнач. у 

којима се непозната јавља само у једном 

члану 

МА.1.2.4- одређује вредност функције дате 

формулом 

МА.2.2.5.- користи једначине у 

   једноставним текстуалним  

   задацима 

МА.3.2.1- саставља и решава 

линеарне једначине и неједначине 

МА.3.2.5.- користи једначине и 

неједначине решавајући сложеније 

текстуалне задатке 

ГЕОМЕТРИЈА 

Теме: 

-Осна 

симетрија 

МА.1.3.1.- влада појмовима: дуж, 

полуправа, права, раван и угао 

- уочава њихове моделе у реалним 

ситуацијама 

- уме да их нацрта користећи прибор 

- разликује неке врсте углова  

- разликује паралелне и нормалне праве  

МА.1.3.3- влада појмовима круг и кружна 

линија 

- уочава њихове моделе у реалним 

ситуацијама  

- уме да их нацрта користећи прибор 

- издваја њихове основне елементе 

МА.2.3.6.- уочава осносиметричне 

фигуре и одређује осу симетрије 

- конструише симетралу дужи и 

  симетралу угла 

- објашњава појам симетрале 

  дужи и угла, и њихове особине 

МЕРЕЊЕ 

Теме: 

-Осна 

симетрија 

МА.1.4.1- користи одговарајуће јединице 

за мерење дужине и углова 

МА.1.4.2.- претвара веће јединице  

   дужине у мање 

МА.1.4.4.- при мерењу одабере 

одговарајућу мерну јединицу 

МА.2.4.1.- пореди величине које су 

изражене различитим мерним  

 јединицама за дужину 

 

 

МА. 3.4.1.- по потреби претвара 

јединице мере, рачунајући са 

њима 
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          НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 

 
Природни бројеви и дељивост – Ова тема представља природну везу са градивом првог циклуса 

и у оквиру ње треба проширити и продубити знања која су ученици раније стекли. Обновити својства 

скупова N и N0 (претходник и следбеник) и подсетити се придруживања бројева тачкама бројевне 

полуправе. 

Кроз разноврсне задатке са изразима, једначинама и неједначинама из свакодневног живота, 

наставити са изграђивањем појмова бројевни израз, променљива, израз с променљивом и 

придруживање, користећи при томе и термине израз, формула, исказ. Код једначина и неједначина 

задржати се на једноставнијим облицима, у циљу усвајања концепта решавања датог проблема.   

Уочавати примере једноставнијих (функцијских) зависности у разним областима (придруживање 

по датом правилу бројева – бројевима, бројева – дужима, бројева – површинама и др.). При томе је 

важно коришћење дијаграма и табела (дијаграм тока алгоритма, табела резултата неког пребројавања 

или мерења и др). У овом делу треба користити и примере са геометријским облицима, у којима се 

појављује зависност међу величинама.  

У делу који се односи на дељивост, подсетити ученике да дељење у скупу природних бројева без 

остатка није увек могуће. Увести дељење са остатком, једнакост а=bq+r, 0≤r<b и скуп могућих 

остатака. Истаћи својства дељивости и анализирати дељивост збира, разлике и производа. 

Правила дељивости декадним јединицама и бројевима 2, 5, 4 и 25 увести тако да ученици сами 

откривају законитости и активно се укључују у процес истраживања и учења, док за правила дељивости 

са 3 и 9 треба ученике добро изабраним примерима водити до правила. Такође, ученици треба да уоче и 

везе између ових правила (нпр. ако је број дељив са 10, дељив је и са 2 и са 5). На овом узрасту, нагласак 

треба да буде на примени, а не на формалном начину излагања.  

На конкретним примерима подскупова N0, увести различите начине записивања скупова уз 

увођење појма празног скупа и бесконачног скупа. Увести основне појмове о скуповима и математичком 

изражавању: скуп, елементи, подскуп, једнакост скупова, празан скуп, са одговарајућим знацима; 

скуповне операције: унија, пресек, разлика и одговарајуће ознаке. Коришћењем примера из текућих 

садржаја, посебно аритметичких и касније геометријских, даље осмишљавати појам скупа, изграђивати 

математички језик и уносити прецизност у изражавању. На подесним примерима илустровати 

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

два скупа треба илустровати разноврсним примерима са природним бројевима, уз коришћење Венових 

дијаграма и без њих. Поред тога, ученици треба да решавају задатке у којима се скуповне операције 

примењују на скупове делилаца, односно садржалаца бројева, што представља добар увод за увођење 

појмова највећи заједнички делилац и најмањи заједнички садржалац.  

Увести појмове простог и сложеног броја, објаснити поступак Ератостеновог сита и поступак 

растављања природних бројева на просте чиниоце и одређивања највећег заједничког делиоца и 

најмањег заједничког садржаоца, Еуклидов алгоритам (на конкретним примерима) и везу између НЗД и 

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

 

Основни појмови геометрије – Главни циљ теме јесте да успостави природни прелаз на више 

нивое разумевања геометрије, са нивоа визуелизације (на коме су базирани садржаји геометрије у првом 

циклусу), на нивое анализирања и апстракције (одн. неформалне дедукције). Нови ниво подразумева 

описивање и репрезентације геометријских објеката на природном и формалном језику, анализирање 

односа међу објектима. Ученици усвајају елементе дедуктивног закључивања (правилно формулисање 

тврђења; правилно закључивање, правилно коришћење везника и, или, а нарочито ако...онда). Садржаје 

треба да прате задаци у којима се истиче правилно изражавање, договорено означавање, коректно 

цртање, и којима се подстиче логичко-комбинаторно размишљање.  

Полазећи од појмова тачке и праве и односа припадања и распореда увести појам дужи и појам 
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полуправе и начине њиховог обележавања. Неформално истаћи очигледне истине које се односе на 

наведене појмове и односе.  

Разматрати однос две праве у равни; формулисати као очигледну истину да за сваку праву и тачку 

ван ње постоји јединствена права која пролази кроз дату тачку и паралелна је датој правој; заједно са 

овом чињеницом показати цртање (обичним и троугаоним лењиром) праве паралелне датој правој кроз 

тачку која јој не припада. Кроз задатке истаћи симетричност и транзитивност паралелности (без увођења 

тих појмова), као и области на које је подељена раван задатим правама. Као посебно важне области 

(заједно са границом) истаћи троуглове и паралелограме и начине њиховог означавања.  

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

Изражавати дужине вишеименованим бројевима и истаћи претварање у једноимене најнижих јединица. 

Једнакост дужи увести као једнакост њихових дужина (уз истицање да се једнакост не односи на 

једнакост дужи као скупова тачака).  

Увести појмове: кружница, круг, центар, полупречник, пречник, лук, тетива и тангента. Однос две 

кружнице, односно два круга разматрати на конкретним примерима и задацима. 

Користити шестар као геометријски инструмент за цртање кружница, упоређивање дужи и 

операције над њима. 

Конструктивно упоређивање, сабирање и одузимање дужи повезати са мерењем. У задацима 

користити изломљене линије (отворене и затворене) без експлицитне дефиниције и увести појам обима 

затворене изломљене линије.  

Централном симетријом пресликавати тачке, дужи, кружнице, троуглове, квадрате и 

правоугаонике. Истаћи основне особине централне симетрије и повезати их са особинама 

паралелограма.  

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

преношењем“) пресликавати тачке, дужи, кружнице, троуглове, квадрате и правоугаонике и остале 

једноставне фигуре, користећи при томе геометријски прибор. Истаћи основне особине транслације и 

повезати их са особинама паралелограма. 

 

Угао – Угаону линију увести као унију две полуправе са заједничким почетком. Истаћи разлику 

између конвексне и неконвексне области. Угао увести као унију угаоне линије и једне од поменутих 

области, али даља разматрања ограничити само на конвексне углове. Увести и означавање углова малим 

словима грчког алфабета. Користећи се механичким моделима (кретање клатна, лепеза и сл.) 

мотивисати придруживање кружних лукова (и одговарајућих тетива) угловима. Једнаке углове увести 

као углове чије су одговарајуће тетиве у круговима једнаких полупречника једнаке. На ово објашњење 

надовезати конструктивно преношење углова помоћу шестара и лењира, а затим и конструктивно 

упоређивање, сабирање и одузимање углова  

Развити код ученика вештину мерења и цртања угла помоћу угломера. Повезати једнакост углова 

са једнакошћу њихових мера. Увести делове степена (минуте и секунде) и поступке сабирања и 

одузимања мера углова.  

Објаснити једнакост унакрсних углова и увести нормалност правих. Ученике треба оспособити да 

цртају нормалу на праву из дате тачке употребом троугаоног лењира, а након истицања нормалности 

тангенте и одговарајућег полупречника, и за цртање тангенте на кружницу у задатој тачки кружнице. 

Објаснити шта се подразумева под растојањем тачке од праве. Под углом између правих које нису 

међусобно нормалне подразумевати одговарајући оштар угао.  

Истаћи углове које образује трансверзала две паралелне праве. Када трансверзала није нормална на 

паралелним правама, добијене углове поделити на оштре и тупе и истаћи да су сви углови исте врсте 

међусобно једнаки.  

Обновити једнакост наспрамних страница паралелограма, и извести једнакост наспрамних углова 

паралелограма. Објаснити шта се подразумева под растојањем између две паралелне праве. Истаћи 

односе углова са паралелним крацима.  
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Разломци – Појам разломка, као дела целине, ученици су упознали у првом циклусу. На почетку 

увести појмове правог односно неправог разломка, као и мешовитог броја. Претварање мешовитог броја 

у неправи разломак и обрнуто, повезати са поступком дељења са остатком.  

Геометријску интерпретацију ненегативних рационалних бројева уводимо помоћу бројевне 

полуправе. Примери за то треба да буду разноврсни, имениоци разломака не треба да буду већи од 10, а 

ученици треба да схвате важност избора јединичне дужи за прецизно приказивање датих разломака. 

Бројевна полуправа се може користити и за упоређивање разломака. 

Проширивање и скраћивање разломака уводити на основу особине количника да се он не мења 

када се и дељеник и делилац помноже, односно поделе истим бројем различитим од нуле. Скраћивање 

разломка до несводљивог повезати са познатим поступком налажења највећег заједничког делиоца 

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

претходни поступак ефикаснији. 

Упознати ученике са различитим начинима упоређивања разломака. Примере који се користе 

треба илустровати помоћу кружних исечака или фигура у квадратној мрежи и на тај начин повезати овај 

део теме са темама из геометрије (нпр. угао и мерење угла). 

Увођење децималног записа разломка и њихово приказивање на бројевној полуправој повезати са 

мерењем дужине, масе и запремине течности, коришћењем примера из свакодневног живота. Превођење 

разломака у децимални запис започети са разломцима који се могу свести на децималне разломке, а 

након тога увести и појам периодичног децималног записа.  

Сабирање и одузимање разломака увести свођењем на заједнички именилац, с тим што на почетку 

не треба инсистирати на најмањем заједничком садржаоцу. Множење разломака најлакше је 

илустровати у квадратној мрежи нпр. преко површине правоугаоника. Пре дељења разломака упознати 

ученике са појмом реципрочне вредности разломка и природног броја. Само дељење увести помоћу 

једноставних примера дељења разломка природним бројем и на крају уопштити да је дељење разломком 

исто што и множење његовом реципрочном вредношћу. 

Код сабирања, одузимања и множења децималних бројева користити аналогију са извођењем 

истих операција са природним бројевима. Код дељења увести прво дељење децималног броја 

природним, а након тога, кроз добро одабране примере, показати како се дељење децималних бројева 

своди на претходни случај.  

Упознати ученике са чињеницом да особине рачунских операција које су важиле у скупу 

природних бројева, важе и у скупу разломака. Код израза се треба задржати на примерима који нису 

сувише сложени, јер је циљ увежбавање извођења рачунских операција и примена њихових особина. 

Приликом обраде једначина и неједначина треба се задржати на једноставнијим примерима и користити 

аналогију са решавањем једначина и неједначина у скупу природних бројева. Треба имати у виду да су 

исходи који се односе на изразе, једначине и неједначине развојног типа, односно исходи који се 

развијају и током наредних разреда. 

Веома важан део ове теме су проблемски – текстуални задаци у којима се користе разломци и 

децимални запис разломака, помоћу којих се подстиче развој логичког начина мишљења. Могу се 

обрадити и разни проблеми из свакодневног живота, нпр. планирање кућног буџета којим се, поред 

увежбавања операција са децималним записом бројева, ствара и основа за развој финансијске 

писмености, а има и своју васпитну улогу. 

У делу који се односи на примену, потребно је ученике оспособити да процентни запис разломка, 

аритметичку средину и размеру повежу са проблемима из свакодневног живота (попусти, поскупљења, 

подела  новца у одређеној размери, израчунавање просечне оцене, висине или примена аритметичке 

средине у спорту).  

Увођење процентног записа разломка пожељно је обрадити кроз визуелне представе на 

дијаграмима (најпре квадрата подељеног на стотине, а затим произвољног правоугаоника, правилног 

многоугла или круга) и кроз ситуације у којима се проценат појављује, као што су израчунавања 

снижења или поскупљења неког производа, најпре за 25%, 50% и 75%, а након разумевања појма и 

концепта, и за било коју другу вредност. Кроз ове примере уједно се може увежбавати и превођење 
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разломка у децимални и процентни запис,  кроз примере који изискују овакву врсту записа броја.  

Аритметичку средину је пожељно обрадити и вежбати на конкретним примерима (оцене у 

дневнику, спорт, кроз истраживачке задатке и сл.). 

Важно је правилно формирање и разумевање појма размере. Оспособити ученике за њено 

коришћење у пракси: при цртању и читању разних планова и графикона; при одређивању растојања; при 

решавању проблема поделе у датој размери и при повећавању и смањивању слика. Обраду овог градива 

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

Ова област је погодна за развијање разних других компетенција, кроз задатке који би од ученика 

изискивали различите врсте истраживања. Резултате истраживања ученици треба да представљају 

графички и на тај начин стекну осећај за упоређивање разломака у различитим записима. За исход који 

се односи на прикупљање података и приказивање података у табели и кружном дијаграму не постоји 

одговарајући садржај, јер је предвиђено да се на остваривању овог исхода ради током реализације целе 

теме. 

 

Осна симетрија – Код увођења појма осне симетрије од велике важности су: примери који се 

ученицима дају на непосредно посматрање и експериментисање и питања која ученицима постављамо 

како би дошли до њихових основних представа о најважнијим карактеристикама осне симетрије.  

Примере са осном симетријом започети на квадратној мрежи са осама симетрије које су идентичне 

са линијама мреже, са циљем да ученици самостално дођу до основних особина осне симетрије, а затим 

прећи на примере без квадратне мреже. Осном симетријом пресликавати тачку, дуж, круг, троугао, 

квадрат и правоугаоник, а приликом цртања користити геометријски прибор. 

Појам осносиметричне фигуре се такође усваја интуитивно, што значи да се низом примера указује 

да постоје фигуре које имају једну или више оса симетрија и фигуре које немају ту особину.  

Ученике научити да користећи геометријски прибор, конструишу симетралу дужи, симетралу угла, 

нормалу из тачке на праву и примене њихове особине у проблемским задацима. 
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Назив предмета:  5. 1. 8.      БИОЛОГИЈА 
Циљ: Циљ наставе и учења биологије је да ученик изучавањем живих бића  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 часа 
 

Број 

теме 

 

Наставна 

тема 

 

Садржај наставне 

теме 

 

Бр.наст.је

д.по теми 

Број часова по теми  Активност 

ученика и 

наставника 

Облици 

рада 

Начин праћења и 

остваривања  

Обрада Остали Укупно Исходи 

I  

ПОРЕКЛО И 

РАЗНОВРСН

-ОСТ 

ЖИВОТА 

 

 

Жива бића, нежива природа и 

биологија. 

Особине живих бића: ћелијска грађа, 

исхрана, дисање, излучивање, 

надражљивост, покретљивост, 

размножавање, раст и развиће. 

Једноћелијски и вишећелијски 

организми. 

Основе класификације: главни 

(морфолошки) карактери и особине 

важне 

за класификацију. Формирање скупова 

карактера који се уклапају једни у 

друге 

(груписање живих бића). 

Исхрана. Храна као извор енергије и 

градивних супстанци потребних за 

обављање свих животних процеса. 

Дисање као размена гасова у 

различитим 

срединама. 

Излучивање. 

Надражљивост. 

Покретљивост – кретање. 

Размножавање: бесполно и полно. 

Раст и развиће. Дужина живота. 

Промене 

које човек пролази током развића; 

пубертет и полна зрелост. 

. 

 

34 

 

16 

 

18 

 

34 
 

- истражује особине 

живих бића према 

упутствима 

наставника и води 

рачуна о 

безбедности током     

рада; 

- групише жива бића 

према 

њиховим 

заједничким 

особинама; 

- одабира макро-

морфолошки 

видљиве особине 

важне за 

класификацију 

живих бића; 

 

Ученик: 

Праћење, 

бележење, 

посматрање, 

описивање, 

практиковање, 

експерименти-

сање, 

истраживање, 

цртање, 

сакупљање, 

решавање 

задатака, 

самоконтрола 

рада, јачање 

самосталности 

и способности 

индивидуалног 

учења, 

овладавање 

знањем 

применом 

практичних 

метода рада, 

сарадња у 

групи. 

 

Наставник: 

Предавач, 

организатор, 

координатор, 

колератор, 

саветник, 

иницијатор 

( постављање 

питања, 

задатака); 

Реализатор 

( реализација 

 

Индивидуа-

лни 

рад,самоста

-лни рад 

ученика, 

рад у пару, 

групни 

рад,практи-

чан рад, 

фронтални 

рад у 

комбинаци-

ји са 

самосталн-

им радом . 

 

- посматрање (вођење 
белешки) 

- свакодневно праћење 

ученика на часовима и 

мотивисање путем  похвала 

и оцена 

- уважавање интересовања и 

активности ученика у 

процесу учења,  у складу са  

  индивидуалним  развојним 

способностима, способност 

и квалитет рада у пару,тиму 

и  

   групи  

-праћење реализације 

домаћих  задатака                                                          

-квизови, усмено 

одговарање  

- дебата,  дискусуја, 

расправа, ангажовање 

ученика , презентовање 

рада 

-тестови, писмене вежбе, 

извештаји, усмено 

испитивање, есеји.  

- контролне вежбе, 

вршњачко оцењивање, 

истраживачки пројекти 

. 
II 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈЕДИНСТВО 

ГРАЂЕ 

И 

ФУНКЦИЈЕ 

КАО 

ОСНОВА 

ЖИВОТА 

 

  

Живот у воденој и копненој средини – 

изглед, прилагођености на начин 

живота 

Живот у води – изглед, 

прилагођености на 

начин живота. 

Живот на копну – изглед, 

прилагођености 

 

11 

 

5 

 

6 

 

11 
 

- идентификује 

основне 

прилагођености 

спољашње грађе 

живих бића на 

услове животне 

средине, укључујући 

и основне  односе 



95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на начин живота. 

Живот под земљом – изглед, 

прилагођености на начин живот 

 

 

исхране и 

распрострањење; 

- једноставним 

цртежом прикаже 

биолошке објекте 

које посматра и 

истражује и означи 

кључне детаље; 

наставе); 

иноватор, 

партнер у 

комуникацији, 

проверавање 

знања; 

оцењивач; 

самоевалуација 

( прати ефекте 

сопственог 

рада) 

 

III  

НАСЛЕЂИВА

ЊЕ И 
ЕВОЛУЦИЈА 

 

* 

Преношење особина са родитеља на 

потомке. Разлике родитеља и 

потомака. 

Разлике полног и бесполног 

размножавања у настанку 

варијабилности. 

Јединке унутар једне врсте се 

међусобно 

разликују (варијабилност) – узроци 

варијабилности: наслеђивање и утицај 

средине на развиће сваке јединке. 

Варијабилност организама унутар 

врсте је 

предуслов за еволуцију. 

. 

 

7 

 

3 

 

4 

 

7 
 

- 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 

ненаследне особине 

живих бића и 

критички сагледава 

резултате; 

- користи доступну 

ИКТ и другу опрему 

у истраживању, 

обради података и 

приказу резултата; 
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IV 

 

ЖИВОТ У 

ЕКОСИСТЕ

МУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

 

 

12 

 

4 

 

8 

 

12 
-доведе у везу 
промене у 

спољашњој средини 

(укључујући утицај 

човека) са губитком 

разноврсности 

живих бића на 

Земљи; 

- направи разлику 

између 

одговорног и 

неодговорног односа 

према живим 

бићима у 

непосредном 

окружењу; 

- предлаже акције 

бриге о биљкама и 

животињама у 

непосредном 

окружењу, учествује 

у њима, сарађује са 

осталим учесницима 

и 

решава конфликте 

на ненасилан начин; 

- илуструје 

примерима 

деловање људи на 

животну средину и 

процењује 

последице таквих 

дејстава; 
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V ЧОВЕК И 

ЗДРАВЉЕ 

 

Здрава исхрана и унос воде. 

Енергетски 

напици. 

Штетност дуванског дима и 

псхоактивних 

супстанци. 

Физичка активност и здравље. 

Промене у пубертету и последице 

прераног ступања у сексуалне односе. 

 

 

    8 

 

4 

 

4 

 

8 

- идентификује 

елементе здравог 

начина живота и у 

односу на њих уме 

да процени 

сопствене животне 

навике и избегава 

ризична 

понашања. 

 

   

  

Укупно 

     72 32 40 72     

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: 

Математика 

Физичко и здравствено васпитање 

Информатика и рачунарство 

Географија 

Техника и технологија 

Ликовна култура 

Српски језик и књижевност 

Mатерњи језик 

Уџбеници:  

Литература за остваривање програма: 

Биологија 5, уџбеник за пети разред основне школе;Дејан Бошковић,BIGZ, 

ћирилица(650-02-00132/2018-07 од 27.4.2018
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Начин оцењивања 

-усмено проверавање наставног градива уз коришћење илустративних средстава (слике, цртежи); 

-провера знања након завршених тематских целина – систематизација градива у виду теста; 

-израда  домаћих задатака; 

-активност на часу; оцењивање практичног рада – вежбе ( рад у пару или групи 4-5 ученика); 
 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА 5 .РАЗРЕД 

 
   I Област: ПОРЕКЛО И РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОТА 

 

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

БИ.1.1.1. Наводи особине живих бића: 

ћелијска грађа, рађање, раст  

и развој, дисање, исхрана, 

излучивање, размножавање, 

реакција организма на дражи, 

старење, смрт – на одабраном 

моделу. 

БИ.2.1.1. Уочава да се вишећеличност 

незаависно развила у 

неколико еукриотских група 

(биљке, гљиве, животиње). 

БИ.3.1.1. Анализира корелацију између 

животне форме  

и распрострањења одређених 

група организама. 

 

БИ.1.1.2.  
 

Дефинише појам врсте  

и именује систематске 

категорије. 

БИ.2.1.2. Повезује прилагођености 

одређене групе организама  

са начином живота, условима 

средине и њиховом животном 

формом. 

БИ.3.1.2. Уочава везу између 

систематских  

и филогенетских категорија, 

успостављајући везе међу 

организмима на стаблу живота у 

односу на време настанка 

(геолошка доба). 

БИ.1.1.3. Разврстава бића у одређене 

категорије по њиховим 

сличностима и разликама. 

БИ.2.1.3. Примењује правила 

класификације и користи 

дихотомне кључеве за 

препознавање организама  

у непосредном окружењу. 

БИ.3.1.3.  

 

Селектује и вреднује 

информације о настанку  

и развоју живота на Земљи. 

БИ.1.1.4. Уме да уочи везе међу 

организмима на дрвету живота. 

БИ.2.1.4. Користи доказе еволуције 

(постојање и настанак фосила, 

предачке форме укључујући и 

предачке форме човека) за 

тумачење филогенетских 

низова. 

  

 
 II Област: ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА 

 

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

БИ.1.2.1.  

 

Уочава основне елементе 

грађе ћелије (ћелијска 

мембрана, цитоплазма, једро, 

митохондрије) и процесе који 

се у њој одвијају (дисање, 

исхрана, деоба ћелије). 

БИ.2.2.1.  

 

Уме да објасни улогу и значај 

ћелијских органела у метаболизму 

ћелије (ендоплазмични ретикулум, 

рибозоми, хлоропласти, 

центриоле, лизозоми). 

БИ.3.2.1.  

 

Успоставља везу између 

различитих метаболичких 

процеса са опстанком 

организама у различитим 

условима средине. 

БИ.1.2.2.  

 

Дефинише нивое 

организације организма 

(ћелија, ткива, органи, 

органски системи, 

организам). 

БИ.2.2.2.  

 

Повезује грађу различитих типова 

ћелија са њиховом улогом у 

организму. 

БИ.3.2.2.  

 

Пореди функционисање 

органа и органских система 

код различитих група 

организама. 

БИ.1.2.3.  

 

Разликује и пореди основне 

морфолошке и анатомске 

каракеристике одабраних 

представника таксона. 

БИ.2.2.3. Тумачи основне чињенице  

о грађи и начину функционисања 

организама као и сличности и 

разлике  

у обављању животних процеса (на 

пр. исхране, дисања, излучивања). 

БИ.3.2.3.  

 

Успоставља везу између 

усаглашеног функционисања 

и понашања организама  

у променљивим условима 

средине и објашњава је на 

примерима. 

БИ.1.2.4.  

 

Уме да наведе основне 

чињенице о јединству грађе и 

функције методски 

одабраних представника 

живих бића. 

БИ.2.2.4. Објашњава значај усаглашеног 

деловања више органа и органских 

система  

за нормално функционисање 

организма. 
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  III Област: НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА 

 

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

БИ.1.3.1.  

 

Дефинише појам наследних 

особина и објашњава на 

примерима. 

БИ.2.3.1.  

 

Разликује и описује ћелијске 

деобе (митозу и мејозу)  

и објашњава њихову улогу  

у животном циклусу 

вишећелијског организма. 

БИ.3.3.1.  

 

Објашњава разлику између 

полних и телесних ћелија  

у погледу хромозома и деоба. 

БИ.1.3.2.  

 

Разликује полно од бесполног 

размножавања и разуме значај 

полног размножавања за 

разноврсност живог света. 

БИ.2.3.2.  

 

Уме да објасни функцију 

генетичког материјала у ћелији 

(хромозом, ДНК, ген). 

БИ.3.3.2.  

 

Уочава везу између 

филогенетског положаја  

и стадијума животног циклуса. 

БИ.1.3.3.  

 

Описује животне циклусе код 

организама (од настанка зигота, 

преко развића, зрелости, 

старења и смрти). 

БИ.2.3.3.  

 

Препознаје промене код живих 

бића условљене утицајима 

спољашње средине. 

БИ.3.3.3.  

 

Успоставља везу између 

природне селекције  

и наследне варијабилности 

које доводе до еволутивних 

промена. 

БИ.1.3.4.  

 

Наводи примере природне 

селекције (конкуренција, 

мимикрија, упозоравајућа 

обојеност, коеволуција). 

БИ.2.3.4.  

 

Уме да објасни деловање 

природне и вештачке селекције 

на примерима. 

БИ.3.3.4.  

 

Тумачи правила наслеђивања 

на примерима (првенствено 

доминантно-рецесивног 

наслеђивања). 

БИ.1.3.5.  

 

Наводи примере вештачке 

селекције (стварање раса и 

сорти гајених организама). 

    

 

IV Област: ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 

 

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 
БИ.1.4.1.  

 

Дефинише основне еколошке 

појмове и разуме њихово 

значење (животна средина, 

станиште, животна заједница, 

популација, еколошка ниша, 

екосистем, биодиверзитет, 

биосфера). 

БИ.2.4.1. Описује основне односе међу 

члановима екосистема  

и објашњава како делови 

екосистема утичу једни на 

друге. 

 

БИ.3.4.1.  

 

Уме да објасни преносе 

супстанце и енергије у 

екосистему, као и развој  

и еволуцију екосистема. 

БИ.1.4.2.  

 

Препознаје типичне 

представнике екосистема  

у непосредном окружењу  

и одговорно се односи према 

њима. 

БИ.2.4.2.  

 

Увиђа значај циклуса 

кружења најважнијих 

елемената  

у екосистему. 

БИ.3.4.2.  

 

Процењује значај мера 

заштите, очувања и 

унапређења животне средине 

и зна како може да их 

примени. 

БИ.1.4.3.  

 

Описује значај биодиверзитета 

и властите одговорности за 

његову заштиту. 

БИ.2.4.3.  

 

Разликује типичне екосистема 

и њихове најважније 

представнике у Србији 

(биодиверзитет Србије). 

БИ.3.4.3.  

 

Повезује распоред биома на 

Земљи са чиниоцима који га 

одређују. 

БИ.1.4.4.  

 

Препознаје утицаје људског 

деловања на животну средину, 

основне мере заштите животне 

средине и разуме значај тих 

мера са аспекта одрживог 

развоја. 

БИ.2.4.4.  

 

Успоставља везу између 

узрока и последица штетног 

дејства загађујућих супстанци 

на живи свет и животну 

средину. 

БИ.3.4.4.  

 

Анализира конфликт између 

потребе развоја људског 

друштва и очувања природе  

и биодиверзитета. 

    БИ.3.4.5.  

 

Вреднује значај примене 

принципа одрживог развоја  

у свакодневном животу. 

 
    V Област: ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 

 

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

БИ.1.5.1.  

 

Именује и одређује положај 

органа човека и описује њихове 

улоге. 

БИ.2.5.1.  

 

Уoчава повезаност између 

грађе и функције органа  

и органских система човека. 

БИ.3.5.1.  

 

Тумачи садејство нервног  

и ендокриног система  

у одржавању хомеостазе 

организма човека. 

БИ.1.5.2. Познаје биолошки смисао 

адолесценције. 

БИ.2.5.2.  

 

Уме да објасни физиолошке 

процесе организма човека  

БИ.3.5.2.  

 

Тумачи улогу нервог и 

ендокриног система на 
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и њихову повезаност. настанак промене у 

адолесценцији. 

БИ.1.5.3.  

 

Уме да идентификује елементе 

здравог начина живота и у 

односу на њих уме да процени 

сопствене животне навике и 

избегава ризична понашања. 

БИ.2.5.3.  

 

Уме да општа знања о 

променама у пубертету повеже 

са сопственим искуствима и 

одговорно се понаша у вези са 

репродуктивним здрављем. 

БИ.3.5.3.  

 

Објашњава механизме  

и поремећаја функције 

органских система и истиче 

значај имунитета. 

БИ.1.5.4.  

 

Препознаје најчешће болести, 

стања, деформитете и уме да 

примени мере превенције а 

посебно значај вакцинације у 

склопу тих мера. 

БИ.2.5.4.  

 

Процењује када може сама 

себи да помогне и када је 

поребно потражити лекарску 

помоћ. 

БИ.3.5.4.  

 

Вреднује различите животне 

стилове и утицај медија на 

понашање младих. 

    БИ.3.5.5.  

 

Повезује настанак болести а 

посебно болести зависности 

са ризичним облицима 

понашања и стресом (односно 

поремећајима психичког 

стања и здравља личности). 

 

 VI Област: ПОСМАТРАЊЕ, МЕРЕЊЕ И ЕКСПЕРИМЕНТ У БИОЛОГИЈИ 

 

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

БИ.1.6.1.  

 

При доношењу одлука у 

свакодневом животу 

препознаје елементе научног 

метода (посматрање, уочавање, 

праћење, описивање, 

закључивање)  

и према упутству реализује 

једноставне експерименте  

(у лабораторији и на терену). 

БИ.2.6.1.  

 

Уме да евидентира и 

систематизује податке 

истраживања / експеримента и 

процени њихову релевантност 

за извођење закључка. 

БИ.3.6.1.  

 

Користи различите методе / 

технике за посматрање и 

сакупљање података. 

БИ.1.6.2.  

 

Очитава резултате 

истраживања / експеримента 

приказаних на различите 

начине. 

БИ.2.6.2.  

 

Уме да симболички прикаже 

резултате истраживања / 

експеримента. 

БИ.3.6.2.  

 

Користи више извора 

информација током 

истраживачког рада. 

БИ.1.6.3.  

 

Поштује безбедносна правила 

приликом лабораторијског  

и теренског рада. 

БИ.2.6.3.  

 

Уме да безбедно рукује 

лабораторијским прибором  

и опремом за теренски рад. 

БИ.3.6.3.  

 

Уме самостално да осмисли 

једноставан експеримент за 

проверу појава и процеса код 

живих бића и резултате 

прикаже на различите начине. 

 

 

5.1.8.1. ГОДИШЊИ ПЛАН БИОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ ЗА 5. РАЗРЕД  

Годишњи фонд часова: 18 

Циљ биолошке секције  јесте проширивање и продубљивање знања ученика који се  у већој мери интересују за биологију и који су на 

редовним часовима биологије показали висок ниво савладаног градива, као и развијање способности и вештина ученика према њиховим 

интересовањима и склоностима и развијање такмичарског духа, самосталног и тимског рада. 

Задаци биолошке секције су: 

- омогућити ученицима да разумеју мултидисциплинарност и повезаност биологије са примењеним биолошким наукама; 

- омогућити ученицима да самосталним истраживачким радом овладају основама научног метода 

- развијати аналитичко и критичко мишљење; 

- стварати ситуације у којима ће ученици примењивати теоријско знање и експериментално искуство за решавање теоријских и 

експерименталних проблема; 

 

      На овим часовима ученици ће се припремати за такмичење ученика основних школа у организацији    Министарства 

просвете Републике Србије и Српског биолошког друштва.Оно обухвата  два нивоа такмичења  (  општинско, окружно ). 



101 

 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА-БИОЛОШКА СЕКЦИЈА-БИОЛОГИЈА 

Р
ед
н
и
 

б
р
о
ј 

н
ас
та
в
н

е 
те
м
е 

 

 

 

Назив наставнe теме  Б
р
о
ј 

ч
ас
о
в
а 

п
о
 т
ем
и

 

1. Порекло и разноврсност 

живота. 

* Израда плаката на тему: ,, Живо или не,, ; Значај 

живих бића и знања о њима ; Особине живих бића. 

* ,, Жива бића у супермаркету,, 

(пројекат). 

*Ћелија-разлике и сличности  биљне и животињске 

ћелије( израда постера). 

*Ћелија-израда галерије различитих  ћелија. 

*Посматрање ћелија поморанџе помоћу лупе; 

доказивање пропустљивости ћелијске мембране. 

* Изоловање хлорофила из листова; 

*Утицај светлости на листове 

*Исхрана- типови исхране; храна –извор енергије и 

градивних супстанци(илустративни примери начина 

исхране) 

* Дисање-код биљака, животиња, гљива и бактерија( 

илустрација); значај дисања; уочавање дисања код 

биљака и квасца. 

*Излучивање-веза излучивања и равнотеже воде у телу; 

транспирација биљака(оглед). 

*Исхрана ,дисање и излучивање( израда постера 

међусобне повезаности ових процеса) 

*Кретање- ,, Биљни лавиринт,, ; Посматрање кретања 

кишне глисте на различитим подклогама( земља, песак 

,папир) 

* Утицај спољашње средине на активност организама( 

примери) 

*Размножавање-начини размножавања ; вегетативно 

размножавање биљака( практичан рад) 

14 

2. Јединство грађе и 

функције као основа 

живота 

*Адаптације (копнене и водене биљке и животиње) 1 

3. Наслеђивање и еволуција *Испитивање варијабилности љуштура пужева 1 

4. Живот у екосистему *Примери негативног утицаја човека на околину( 

пројекат ученика) 
1 

5. Човек и здравље. *Енергетска пића, дуван. 1 

                                                                                                                                     

УКУПНО 

 18 

Уџбеник за реализацију програма Дејан Бошковић: Биологија- уџбеника за пети разред основне 

школе;БИГЗ,2018 
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Назив предмета: 5.1.9. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

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: пети 

Годишњи фонд часова: 72 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ИЗ ПРЕДМЕТА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

 

 

 

 

НАСТАВНА ТЕМА 

 

Б
Р

О
Ј
 

Ч
А

С
О

В
А

 

О
Б

Р
А

Д
А

 

  

У
Т

В
Р

Ђ
И

В
А

Њ
Е

 

 

ЖИВОТНО И РАДНО ОКРУЖЕЊЕ 

 
6 6 

0 

 

САОБРАЋАЈ 

 
14 

7 

 

7 

 

 

ТЕХНИЧКА И ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ 

 

16 
8 

 

8 

 

РЕСУРСИ И ПРОИЗВОДЊА 

 
20 

8 

 

12 

 

ИДЕЈА ПРЕТОЧЕНА У СТВАРНОСТ (КОНСТРУКТОРСКО  МОДЕЛОВАЊЕ) 

 
16 

2 

 

14 

 

УКУПНО 72 31 41 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Програм се реализује у форми предавања (теоретска настава) и вежби. Настава се реализују 

коришћењем превасходно метода визуелног и практичног приказа, коришћењем савремених наставних 

средстава. Програм вежби реализују се у форми заокружених програмских целина (модула) које 

омогућују ученицима креативну слободу. Овакав приступ омогућује индивидуализацију наставе, према 

надарености, способностима, мотивима и интересовањима ученика. 

Повезаност теорије и праксе постиже се кроз јединство теоријских садржаја и вежби које у 

реализацији треба да се преплићу и допуњују. Програмски садржаји функционално обезбеђују корелацију 

са сродним садржајима из наставе физике, математике, биологије, хемије, информатике и рачунарства и 

др.  

Садржаје технике и технологије у целини треба реализовати кроз вежбе, почев од планирања, 

графичког представљања замисли, преко извршавања радних операција до процене и вредновања.  
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С обзиром на различитост функција и карактера појединих делова програмских садржаја, као и 

психофизичких могућности ученика у појединим фазама, у настави техничког и информатичког 

образовања се, по правилу користе сви постојећи облици рада, који су иначе заступљени у осталим 

наставним предметима: фронтални, групни, рад у паровима и индивидуални рад. 

Избор метода зависи од циља и задатака наставног часа, опремљености кабинета наставним 

средствима и изабраног облика рада (вербалне методе – монолошка, дијалошка, метода практичних 

радова ...) 

Ученици се оцењују према резултатима које постижу у усвајању наставних садржаја, узимајући у 

обзир и све њихове активности значајне у овој настави (уредност, систематичност, залагање, 

самоиницијативност, креативност и др.). Не треба одвојено оцењивати теоријска и практична знања, нити 

примењивати класично пропитивање ученика, већ изводити оцене на основу сталног праћења рада 

ученика.  

С обзиром да је настава  теоријско-практичног карактера, часове треба реализовати поделом одељења на 

2 (две) групе. 

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

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

 

Посете музејима технике, сајмовима и обиласке производних и техничких објеката треба 

остваривати увек када за то постоје услови, ради показивања савремених техничких достигнућа, 

савремених уређаја, технолошких процеса, радних операција и др. Када за то не постоје одговарајући 

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

 

Праћење и вредновање наставе и учења 

 

Вреднују се процес и продукти учења.  

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

залагање, самоиницијативност, креативност и др).  

Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, може се обавити са групом тако да се од 

сваког члана тражи мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко 

оцењивање). 

Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже 

да разуме грешке и побољша свој резултат и учење. Ако наставник са ученицима договори показатеље на 

основу којих сви могу да прате напредак у учењу, ученици се уче да размишљају о квалитету свог рада и 

о томе шта треба да предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање тако постаје инструмент за 

напредовање у учењу. На основу резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати 

процес учења и бирати погодне стратегије учења.  
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Садрж

ај часо. 

Број 

час. 

Активности Начини и облици 

извођења програма 

Исходи корелација 

Ученика Наставника 
1

. 
ж

и
в

о
т
н

о
 и

 р
а

д
н

о
 о

к
р

у
ж

ењ
е
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

- пажљиво прати 
излагање 

наставника и 

осталих 

ученика 

- користи 
различите 

изворе знања 

- проналази нове 
информације 

- уочава 

- разликује 

- упоређује 

- класификује 

- износи своје 
мишљење 

- уређује и 
презентује 

- закључује 
 

 

организатор и 

реализатор наставе 

- презентује 

- усмерава ученика 

- подстиче на 

размишљање 

- развија код ученика 

аналитичко, 

синтетичко, 

индуктивно, 

дедуктивно мишљење 

- прати напредовање 

ученика 

- наводи ученике на 

одговарајуће 

закључке  

- Упознаје их са 

техничким напретком 

од праисторије до 

данашњег доба 

 

 

- Фронтални, 

индивидуални, групни (у 

пару)  

 - Различитим методама, 

подстичући истраживачки 

начин рада,  постојеће 

знање ученика о техици и 

технологији  проширити 

користећи различите 

изворе знања. Развој 

технике повезивати са 

историјским епохама и 

догађајима.  

-Упознавање подручја 

човековог рада и 

производње, занимања и 

послова у области технике 

и технологије треба 

реализовати уз активну 

улогу ученика и примену 

одговарајућих медија. 

Омогућити ученицима да 

идентификују одређена 

занимања којима се људи 

баве и послове који се 

обављају у оквиру тих 

занимања као и техничка 

средства која се при томе 

користе.  

- Уз активну улогу ученика 

и примену мултимедија 

указивати на правилну 

употребу и евентуалне 

последице у случају 

непридржавања упутстава 

за коришћење и 

неисправности техничких 

апарата у домаћинству.                                                                                              

 По завршетку ове теме 

ученик треба да: 

 знаа да опише улогу 

технике, технологије и 

иновација у развоју заједнице и 

њихово повезивање 

 разликује основна подручја 

човековог рада, производње и 

пословања у техничко-

технолошком подручју 

  наводи занимања у области 

технике и технологије 

 процењује сопствена 

интересовања у области 

технике и технологије 

 организује радно окружење 

у кабинету 

правилно и безбедно користи 

техничке апарате и ИКТ уређаје 

у животном и радном окружењу 

 историја 

 информатика и 
рачунарство 

 биологија 

 географија 
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пажљиво прати 

излагање 

наставника или 

осталих ученика 

-проналази  

информације 

-уочава 

-именује 

-упоређује 

-класивикује и 

уређује  

- дискутује 

- износи 

сопствено 

мишљење и став 

-цртају   

-израђују моделе  

 

 

 

- организатор и 

реализатор наставе 

-наводи на 

размишљање и 

извођење закључака 

-подстиче на размену 

искустава и усмерава 

дискусију 

-утиче на развој 

свести ученика о 

значају правилног 

понашања у 

саобраћају 

-презентује 

- прати постигнућа 

ученика  

 

 

 

-Фронтални, индивидуални 

и групни 

-Ученици треба да се на 

интересантан и очигледан 

начин упознају са 

правилима и прописима 

кретања пешака и бицикла 

у јавном саобраћају, начине 

рагулисања саобраћаја и 

безбедна кретање од школе 

до куће.  

Тежиште ове теме је на: 

 безбедном 

понашању и 

преузимању личне 

одговорности 

ученика за 

понашање у 

саобраћају и  

 употреба заштитне 

опреме при вожњи 

бицикла и других 

дечијих возила, 

као и коришћење 

сигурносних 

појасева у возилу 

је најважнији 

исход који треба 

постићи. 

- За реализацију ових 

наставних садржаја, а за 

практично увежбавање 

могу се користити 

полигони у оквиру школе 

или саобраћајне макете које 

могу урадити ученици на 

редовним часовима или у 

раду слободних активности  

као и коришћењем 

рачунарске симулације. 

По завршетку ове теме ученик 

треба да: 

 процени како би изгледао 

живот људи без саобраћаја 

 класификује врсте 

саобраћаја и саобраћајних 

средстава према намени 

 наводи професије у подручју 

рада саобраћај 

 направи везу између 

савременог саобраћаја и 

коришћења информационих 

технологија 

 разликује безбедно од 

небезбедног понашања пешака, 

возача бицикла и дечијих 

возила 

 правилно се понаша као 

пешак, возач бицикла и дечијих 

возила у саобраћају  

 користи заштитну опрему за 

управљање бициклом и дечијим 

возилима  

 аргументује неопходност 

коришћења сигурносних 

појасева  на предњем и  задњем 

седишту аутомобила и увек их 

користи као путник  

 повеже место седења у 

аутомобилу са узрастом 

ученика 

 одговорно се понаша као 

путник у возилу  

 показује поштовање према 

другим учесницима у 

саобраћају 

анализира симулирану 

саобраћајну незгоду на рачунару 

и идентификује ризично 

понашање пешака и возача 

бицикла 

 

 историја 

 информатика и 
рачунарство 

 биологија 

 географија 
ликовна култура 
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- пажљиво прати 

излагање 

наставника или 

осталих ученика 

-уочава 

-разликује 

-упоређује 

-црта 

-повезује изглед 

објекта у 

простору и равни 

-повезује ранија 

знања са новим 

сазнањима 

примењује 

научено 

-користи 

различите изворе 

знања 

-пажљиво и 

одговорно 

претражује и 

користи интернет  

-развија осећај 

прецизности и 

уредности 

 

 

 

 

- организатор и 

реализатор наставе 

-презентује 

-утиче на развој 

свести ученика о 

значају и примени  

техничког цртања, као 

начина комуникације 

у техници,  

-истиче неопходност 

правилног понашања 

на мрежи 

(интеррнету)  

- развија осећај 

ученика за простор,  

тачност, уредност, 

прецизност и 

одговорност 

- прати постигнућа 

ученика  

 

 
Фронтални,  индивидуални, 

групни (у пару) 
- Увежбати изражавање идеје 

скицом и техничким цртежом .  

Објаснити како се променом 
правила ( стандарда ) израђује 

технички цртеж. Упознати 

ученике, кроз практичну примену, 
са: врстама линија, форматима 

папира, размером,  правилима 

котирања...  
- Оспособити ученике и 

инсиситирати на правилном 

коришћењу прибора за техничко 
цртање и развоју вештине 

њиховог коришћња. Потребно је 

да сваки ученик самостално 
нацрта једноставан технички 

цртеж у одређеној размери 

користећи одговарајуће врсте 
линија као и елементе котирања.  

- Примена информационо-

комуникационих технологија у 
техници првенствено се односе на 

правилно и безбедно коришћење 
дигиталних уређаја (рачунар, 

лаптоп, таблет, мобилни телефон, 

тв, дигитални фотоапарат, веб 
камера) а потом и на овладавање 

вештинама обраде дигиталне 

слике на рачунару у циљу стицања 
одговарајућих компетенција које 

се односе на документовање и 

дизајн.  
- Вежбати у пару пренос података 

између рачунара и екстерних 

уређаја (мобилни телефон, 
фотоапарат) а да сваки ученик 

самостално реализује 

процедуре током рада на 

рачунару.  

Реализовати једноставну 

вежбу уметања 

фотографије у одговарајући 

програм за обраду текста и 

уређивање документа. Где 

год је то могуће, треба 

користити Интернет 

претрагу и приступ online 

ресурсима. 

 

 

По завршетку ове теме ученик 

треба да: 

 самостално црта скицом и 

техничким цртежом 

једноставан предмет 

 правилно чита технички 

цртеж 

 преноси податке између 

ИКТ уређаја 

 примењује основне поступке 

обраде дигиталне слике на 

рачунару 

 користи програм за обраду 

текста за креирање документа 

са графичким елементима 

 користи Интернет сервисе за 

претрагу и приступање online 

ресурсима 

 преузима одговорност за рад 

 представи идеје и планове за 

акције које предузима 

користећи савремену 

информационо-комуникациону 

технологију и софтвер 

 

 

 

 српски језик 

 енгелски језик 

 информатика и 
рачунарство 

 математика 

ликовна култура 
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-пажљиво прати 

излагање 

наставника или 

осталих ученика 

-повезује ранија 

знања 

-уочава начине 

примене 

-разликује 

-упоређује 

-анализира 

-класификује 

-презентује 

-оцењује квалитет 

часа 

 

 

 

- организатор и 

реализатор наставе 

-презентује 

-подстиче ученика на 

истраживање, 

увиђање, 

закључивање, 

упоређивање 

-развија разумевање 

за неопходност 

рационалног 

коришћења 

материјала и 

енергената 

-помаже у изради 

модела 

-подстиче на развој 

предузетничких 

способности 

(економичност и 

квалитет израде, 

начин представљања, 

изградњи и одбрани 

ставова...) 

- прати постигнућа 

ученика 

Фронтални, индивидуални, групни  

- Надограђујући се на ранија знања 

ученика, упознати их са појмом 

природних ресурса на Земљи и са 

значајем њиховог очувања. Тежиште ове 

теме је на енергији и материјалима.  

- Назначити основне изворе енергије као 

важан ресурс за живот људи, технолошке 

процесе и производњу без улажења у 

детаље. Упознати ученике са начином 

коришћења и претварања у неке корисне 

облике њима већ познатих извора 

енергије воде, ветра и Сунца.   

- Други важан ресурс су материјали. 

Упознати ученике са појмом и поделом 

материјала (природни, вештачки). Врсте 

и својства материјала (физичка, хемијска 

и механичка): дрво, папир, текстил, кожа 

објаснити на елементарном нивоу. Начин 

обраде материјала (принципи деловања 

алата за механичку обраду материјала, 

испитивање материјала). Припрема за 

обраду. Приказати правилно коришћење 

алата за ручну обраду материјала, 

извођење операција и заштита на раду: 

обележавање, сечење, завршна обрада 

(бушење, равнање, брушење). Избор 

материјала, операција и алата и редоследа 

њихове примене. Рециклажа материјала и 

заштита животне средине. Поступно 

увођење ученика у рад са алатом 

обезбеђује да обрада материјала постаје 

средство креативног изражавања, а не 

циљ у настави технике и технологије. 

-Упознавати ученике са професијама из 

овеобласти.  

- На крају ове области, ученици треба да 

направе план израде и самостално израде 

најмање три једноставна модела. 

 

Програм се реализује у форми предавања 

(теоретска настава) и вежби. 

 

 

По завршетку ове области  

ученик треба да:  

 повезује својства природних 

материјала са применом 

 објасни технологије прераде 

и обраде дрвета, производњу 

папира, текстила и коже 

 сече, спаја и врши заштиту 

папира, текстила, коже и 

дрвета 

 правилно и безбедно 

користи алате и прибор за 

ручну механичку обраду 

(маказе, моделарска тестера, 

брусни папир, стега) 

 направи план израде 

једноставног производа и план 

управљања отпадом 

 самостално израђује 

једноставан модел  

 

 

 историја 

 информатика и 
рачунарство 

 математика 

 биологија 

 географија 
ликовна култура 
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- усваја и примењуje 

знања, - развија 

вештине, ставове, 

одговорност и 

самосталност 

 - проналази 

потребне 

информације 

-уочава 

-разликује 

-упоређује 

-одабира 

- налази решење  

- формира идеју 

- израђује техничку 

документацију  

- планира и 

реализује сопствени 

производ 

- ствара (мери, 

обележава, 

обрађује...) 

-контролише 

-презентује 

 

 

- упознаје ученике са 

правилима рада у 

групи, поделом посла 

и одговорностима, са 

динамиком и 

роковима за 

реализацију 

пројектних 

активности - 

организатор и 

реализатор наставе 

- пажљиви посматрач 

- помагач када је то 

потребно 

- давалац повратне 

информације  

- неко ко охрабрује 

-презентује 

-саветује и одговара 

на питања ученика 

-утиче на развој 

свести ученика о 

значају примене 

теоријских знања за 

израду предмета који 

имају употребни 

карактер и могу се 

користити у реалном 

окружењу 

- упознаје ученике са 

правилима рада у 

групи 

-помаже у избору 

материјала и алата 

 

Пројекте реализовати у паровима или 

малим групама. 

 
- У овом делу програма ученици реализују 

заједничке пројекте примењујући претходно 

стечена знања и вештине. 

Ученици се сами опредељују за одређену 

активност у оквиру групе. Пружа им се 

могућност да реализују своју идеју. 

Ученици самостално истражују 

информације за пројектни задатак 

користећи информационо-комуникационе 

технологије, налазе решење, формирају 

идеју, израђују техничку документацију, 

планирају и реализују сопствени производ. 

Користити материјале и технологије које су 

ученици упознали у претходној области. 

Ученици самостално врше мерење и 

обележавање. Ученици раде у пару, чиме 

развијају способност сарадње и социјалних 

вештина. По завршетку, ученици 

самостално представљају производ/модел, 

усмено образлажући ток реализације, 

процењујући оствареност резултата и 

предлог унапређења. Тежиште оваквог рада 

није на квалитету коначног продукта већ на 

процесу који има своје кораке и на 

сарадничким односима у раду у групи. 

Ученицима јасно треба указати да се и на 

неуспелим продуктима може много научити 

ако се схвати где су грешке направљене. 

Дискутовати са ученицима и о цени 

понуђених решења. Нагласити важност 

доброг планирања буџета потребног за 

његову реализацију као и негативних 

последица лоших прорачуна. На тај 

начин ученике полако оспособљавати 

да размишљају предузетнички и 

развијати им основне компетенције 

везане за финансијску писменост 

По завршетку ове области  ученик 

треба да: 

 самостално проналази 
информације потребне за 

израду предмета/модела 

користећи ИКТ и Интернет 

сервисе 

 одабира материјале и алате за 
израду предмета/модела 

 мери и обележава 
предмет/модел 

 ручно израђује једноставан 
предмет/модел користећи папир 

и/или дрво, текстил, кожу и 

одговарајуће технике, поступке 

и алате 

 користи програм за обраду 
текста за креирање документа 

реализованог решења 

 самостално представља 
пројектну идеју, поступак 

израде и решење/производ 

 показује иницијативу и јасну 
оријентацију ка остваривању 

циљева и постизању успеха 

 планира активности које доводе 
до остваривања циљева 

укључујући оквирну процену 

трошкова 

 активно учествује у раду пара 
или мале групе у складу са 

улогом и показује поштовање 

према сарадницима  

 пружи помоћ у раду другим 
ученицима   

 процењује остварен резултат и 
развија предлог унапређења 

 

 информатика и 
рачунарство 

 математика 

 српски језик 

 енгелски језик 

ликовна култура 
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Стручно веће за Технику и технологију одлучило је да у наредне четири године користи уџбеник издавачке куће НОВИ ЛОГОС за све 

разреде и радну свеску за шести, седми и осми разред. У оквиру новог уџбеника за пети разред садржани су задаци и питања из радне 

свеске. После присуства презентацијама свих издавачких кућа и њихових уџбеника, одлучили смо се за издавачку кућу НОВИ ЛОГОС. 

Уџбеници су прилагођени узрасту, писани су јасним реченицама, уз објашњења свих кључних појмова, богато илустровани са 

различитим вежбама, неопходним за процес учења и рада. Пре свега усклађени су са наставним планом и програмом, општим исходима и 

стандардима образовања и васпитања. За седми и осми разред користиће се материјал за конструкторско моделовање М&Г „ДАКТА”.  

Стручно веће за ТЕХНИКУ И ТЕХНОЛОГИЈУ. 

 

 

Наслов уџбеника и писмо 

Техника и технологија за пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, материјал за конструкторско моделовање, 

електронски додатак); ћирилица 

 

Аутори: Жељко Васић, Дијана Каруовић, Иван Ђисалов 

 

Број и датум решења министра: 650-02-00103/2018-07 од 27.4.2018. године 
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Назив предмета: 5. 1.10. ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

 

Циљ наставе и 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: 72 часа + 54 часа (обавезне физичке активности ученика) 

 

Област /тема     Исходи Садржај 

ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ Примени једноставне 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 

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 Комбинује и користи достигнути 

ниво усвојене технике кретања у 

спорту и свакодневном животу - 

доводи у везу развој физичких 

способности са атлетским 

дисциплинама 

 

 

 

 

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 Бацања кугле 2 кг Бацање 

"вортекс-а" Тробој 

 Спортска 

гимнастика 

Одржава стабилну и динамичку 

равнотежу у различитим 

кретањима, изводи ротације тела 

- користи елементе гимнастике у 

свакодневним животним 

ситуацијама и игри - процени 

сопствене могућности за вежбање 

у гимнастици 

 

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) 
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Област /тема  Исходи Садржаји 

 

  

Основе 

тимских 

 и спортских 

игара 

Користи елементе технике у игри 

- примењује основна правила 

рукомета у игри - учествује на 

унутародељенским такмичењима 

Обавезни садржаји 

Рукомет/минирукомет: Основни 

елементи технике и правила; - 

вођење лопте, - хватања и 

додавања лопте, 

шутирања на гол, - финтирање, - 

принципи индивидуалне 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. 

 

 Плес и 

ритмика 

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  
 

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 Основни кораци 

друштвених плесова  

Препоручени садржаји  

Вежбе са обручем  

Вежбе са лоптом Сложенији 

скокови кроз вијачу  

Пливање Контролише и одржава тело у води 

- преплива 25 м слободном 

техником - скочи у воду на ноге - 

поштује правила понашања у и око 

водене средине  

 

Обавезни садржаји  

Предвежбе у обучавању пливања 

Игре у води Самопомоћ у води  

Препоручени садржаји  

Плива једном техником Роњење у 

дужину  

 

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

(Реализује се кроз 

све наставне 

области и теме уз 

практичан рад)  

 

Физичко 

вежбање и 

спорт  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 - 

 

Циљ и сврха вежбања у физичком 

и здравственом васпитању 

Основна правила 

Рукомета/минирукомета и Малог 

фудбала Понашање према осталим 

субјектима у игри (према судији, 

играчима супротне и сопствене 

екипе) Чување и одржавање 

материјалних добара која се 

користе у физичком и 
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Здравствено 

васпитање 

 

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-рекреативних 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 

здраве и нездраве 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  

 

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 електронски извори 

информација из области физичког 

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  

 

 

 

Физичка активност, вежбање и 

здравље 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  

 

 

Циљ физичког васпитања –остварује се путем следећих организационих облика рада: 

- часова физичког и здравственог васпитања 72 часа 

- обавезне физичке активности 36 часова - 1 недељно  у школи 

- 18 часова обавезне физичке активности  (спортски дани,оријентиринг) 

 

 

 

Садржаји програма 

  

1. Развијање физичких способности у оквиру наставе физичког и здравственог васпитања 

2. Програм обавезних физичких активности– усвајање моторичких знања, умења и навика  

3. Теоријско образовање – из области здравственог васпитања 
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     4. корективно педагошки рад и допунска настава 

      5.недеља школског спорта 

     6.школска и ваншколска такмичења 

     7.активности у природи 

      8.ослобађање ученика од наставе физичког васпитања 

 

Корективно педагошки раад и допунска настава подразумева савладавање обавезних програмских 

садржаја које ученици нису успели да савладају на редовној настави. 

Недеља школског спорта је такмичење у дисциплинама које су прилагођене узрасту деце.Културне 

манифестације у цињу промоције физичког вежбања,здравља(плес,ликовне изложбе,ђачке трибине о 

спорту,здрављу,историји спорта,"ферплеју",насиљу у спорту). 

Школска и ваншколска такмичења- Учешће на школским такмичењима под покровитељством 

министарства просвете и школског спорта, унутаршколска спортска такмиченја (спортска 

гимнастика,атлетика,спортска игра.) 

Активности у природи (кросеви, зимовања, летовања). Пролечни крос,краћи излети са 

пешачењем,зимовање, летовање. 

Наставне методе: 

-Метода практичног учења 

- Амбијентално учење 

- Парципативне 

- Решавање проблема 

- Интерактивне 

- Кооперативне методе 

- Игра 

 

 

Активности ученика: 

Јачање самосталности 

 

Активности наставника: 

 

- Организује наставни процес 

- Реализује наставни процес 

- Партнер педагошкој комуникацији 

- Мотивише ученике, подржава и подстиче њихова интересовања 

- Прати напредовање ученика 

-Прати ефекте сопственог рада 

-Преноси информације 

-Иницијатор 

-Аниматор 

-Учествује у регулисању социјалних односа у одељењу 

-Вербалне методе (монолошка и дијалошка) 

-Метода практичних знимања 

-Метода демонстрације 

Решавање мторичких задатака 

Вежбање 

Партнери, планери, играње 

Сарадња у групи 
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-Прикупља податке о деци; 

-Уочава њихова претходна знања, умења и способности; 

-Уочава грешке и поремећаје у говору и исправља их;  

-Процењује психофизичку развијеност ученика; 

-Пружа помоћ у раду; 

-Правилно усмерава ученике за рад ; 

-Прати индивидуалност у раду. 

 

ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ 

- стање моторичких способности;  

- достигнут ниво савладаности моторних знања, умења и навика;  

- однос ученика према раду 

- однос према простору у коме вежба,колективна и лична хигијена 

- однос према наставнику и друговима  

 

ТЕМА СТАНДАРДИ 

 

Исходи: По завршетку теме 

ученик је у стању да: 

 

Садржаји: 

Корективно -

педагошки рад и 

допунска настава 

 

Физичке 

способности 

 

 

 

 

 

-примени једноставне 

комплексе простих вежби 

-изведе вежбе и користи их у 

спорту,рекреацији,различитим 

животним ситуацијама. 

-упореди резултате тестирања 

за свој узраст и сагледа 

сопствени моторички 

напредак 

Вежбе за развој 

снаге 

Вежбе за развој 

покретљивости 

Вежбе за развој 

брзине  

Вежбе за развој 

аеробне 

издржљивости 

Вежбе за развој 

координације 

Примена националне 

батерије тестова за 

праћење физичког 

развоја 

За ученике који 

имају потешкоћа у 

савладавању градива 

За ученике смањених 

физичких 

способности 

За ученике са лошим 

држањем тела 

За ученике са 

здравственим 

потешкочама које 

онемогућавају 

редовно похађање 

наставе 
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    Атлетика 

-користи уз помоћ наставника 

и инструкцију основни ниво 

технике 

-користи и комбинује 

досегнути ниво технике 

кретања у спорту и 

свакодневном животу 

-доводи у везу развој 

физичких способности са 

атлетским дисциплинама 

Техника истрајног 

трчања 

Истрајно трчање - 

припрема за крос 

Техника 

спринтерског трчања 

Техника високог и 

ниског старта 

 

За ученике који 

имају потешкоћа у 

савладавању градива 

и ученике са 

смањеним 

способностима 

организује се 

допунска настава 

која подразумева 

савладавање 

обавезних 

програмских 

садржаја 

 

 

 

 

 

    Рукомет 

.-користи основне елементе 

технике у игри 

-примењује основна правила 

рукомета у игри 

-учествује на 

унутародељењским 

такмичењима 

Вођење лопте 

Хватање и додавање 

лопте 

Шутирање на гол 

Основна правила 

рукомета 

Рукомет/ мини 

рукомет 

 

 

 

 

    Спортска 

гимнастика 
 

 

 

 

 

 

 

Плес и 

ритмика 

-одржава стабилну и 

динамичку равнотежу у 

различитим кретањима 

-користи елементе гимнастике 

у игри и животу 

- процењује сопствене 

могућности  за вежбање у 

гимнастици 

 

 

 

-изведе кретање уз музичку 

пратњу 

Вежбе на тлу 

Прескоци и скокови 

Вежбе у вису 

Ниска греда 

Гимнастички 

полигон 

 

 

 

Народно 

коло"Моравац" 

Покрети уз ритам и 

музичку пратњу 

 

 

        

       Обавезне физичке активности 

 

Тема - мали фудбал           Садржај-  вођење и контрола лопте 

                                                                        примање и додавање лопте  

 шутирање на гол 

                                                                         одузимање лопте 

 вежбе са 2 и 3 играча 

                                                                         игра са применом основних правила 

       Тема- Гимнастика               Садржај-колут напред- раскорачно 

 колут назад раскорачно 

               мост из лежећег положаја "свећа" 



116 

 

  мала греда-вага,ходање, окрети, суножни скок 

  вага на тлу, тло - састав са елементима научених кретања 

 Зимовање 7 дана  

 

Садржај- скијање на стази за почетнике,јутарња гимнастика, шетње, радионице здравља,историја 

физичке културе,трибина о ферплеју. 

 

Оријентиринг - 4 часа Садржај- основе оријентације и задатака у познатом простору. 

 

Реализује се са 2 одељења и 2 наставника истовремено по посебном распореду у трајању 

45минута.Фонд од 1/2 школског часа на недењном нивоу,може се реализовати кумулативно, једном у 

тромесечју, у укупном трајању од 6 школских часова,односно 4,5 сата.Уколико се школа 

определи,стручно веће на одељењском нивоу може предложити други начин организације ,да ове 

активности реализује ван школе. 

 

Физичко и здравстено васпитање - 2 часа недељно (72 часа) 

Атлетика                         22 часа 

Рукомет                           20 часова 

Спортска гимнастика    20 часова 

Плес                                 5  часа  

Ритмичка гимнастика     1 час 

Иницијална мерења        4 часа                             

 

 

Обавезне физичке активности  1 час недељно (36 часова) и 1/2 часа (18 часова) -54 часа 

Мали фудбал                  18 часова 

Спортска гимнастика    18 часова 

Зимовање                         7 дана 

Оријентиринг                 4 часа 

Недеља спорта  - недељу дана у првом и недељу дана у другом полугодишту.  

Међуодељењска такмичења - спортска игра, спортска гимнастика, атлетика. 

Спортски  дан             ,,Олимп" у трајању од пет часова. 

Корективно педагошки рад и допунска настава - један час недељно. 

Секција за ученике од 5 до 8 разреда - спортска игра. 
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Назив 

предмета 
 5. 1. 11. ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

Циљ 

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

информацијама, безбедну комуникацију у дигиталном окружењу, производњу дигиталних 

садржаја и креирање рачунарских програма за решавање различитих проблема у друштву 

које се развојем дигиталних технологија брзо мења.  

Разред пети 

Годишњи 

фонд часова 
36 часова 

ОБЛАСТ / ТЕМА 

ИСХОДИ 

По завршеној теми/области ученик ће бити у 

стању да: 

САДРЖАЈИ 

ИКТ 

– наведе примену информатике и рачунарства у 

савременом животу 

– правилно користи ИКТ уређаје 

– именује основне врсте и компоненте ИКТ 

уређаја 

– прави разлику између хардвера, софтвера и 

сервиса 

– прилагоди радно окружење кроз основна 

подешавања 

– креира дигитални слику и примени основне 

акције едитовања и форматирања (самостално и 

сараднички) 

– креира текстуални документ и примени 

основне акције едитовања и форматирања 

(самостално и сараднички) 

– примени алате за снимање и репродукцију 

аудио и видео записа 

– креира мултимедијалну презентацију и 

примени основне акције едитовања и 

форматирања (самостално и сараднички) 

– сачува и организује податке 

– разликује основне типове датотека 

Предмет изучавања информатике 

и рачунарства. 

ИКТ уређаји, јединство хардвера и 

софтвера. 

Подешавање радног окружења. 

Организација података. 

Рад са сликама. 

Рад са текстом. 

Рад са мултимедијом. 

Рад са презентацијама. 

ДИГИТАЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

– реагује исправно када дође у потенцијално 

небезбедну ситуацију у коришћењу ИКТ уређаја; 

– доводи у везу значај правилног одлагања 

дигиталног отпада и заштиту животне средине 

– разликује безбедно од небезбедног, пожељно од 

непожељног понашања на интернету 

– реагује исправно када дођу у контакт са 

непримереним садржајем или са непознатим 

Употреба ИКТ уређаја на одговоран и 

сигуран начин. 

Правила безбедног рада на интернету. 

Претраживање интернета, одабир 

резултата и преузимање садржаја. 

Заштита приватности личних 

података. 

Заштита здравља, ризик зависности 
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особама путем интернета 

– приступа интернету, самостално претражује, 

проналази информације у дигиталном окружењу и 

преузима их на свој уређај 

– информацијама на интернету приступи критички 

– спроводи поступке за заштиту личних података и 

приватности на интернету 

– разуме значај ауторских права 

– препознаје ризик зависности од технологије и 

доводи га у везу са својим здрављем 

– рационално управља временом које проводи у 

раду са технологијом и на интернету 

од технологије и управљање 

временом. 

РАЧУНАРСТВО 

– изводи скуповне операције уније, пресека, разлике 

и правилно употребљава одговарајуће скуповне 

ознаке 

– схвати математичко-логички смисао речи „и”, 

„или”, „не”, „сваки”, „неки”, израза „ако...онда” 

– зна алгоритме аритметике (сабирања, множења, 

дељења с остатком, Еуклидов алгоритам) и 

интерпретира их алгоритамски 

– наведе редослед корака у решавању једноставног 

логичког проблема 

– креира једноставан рачунарски програм у 

визуелном окружењу 

– сврсисходно примењује програмске структуре и 

блокове наредби 

– користи математичке операторе за израчунавања 

– објасни сценарио и алгоритам пројекта 

– анализира и дискутује програм 

– проналази и отклања грешке у програму 

Увод у логику и скупове: унија, 

пресек, разлика; речи „и”, „или”, 

„не”, „сваки”, „неки”, „ако...онда”. 

Увод у алгоритме аритметике: 

писмено сабирање, множење, дељење 

с остатком, Еуклидов алгоритам. 

Увод у тему програмирања. 

Радно окружење изабраног софтвера 

за визуелно програмирање. 

Алати за рад са графичким објектима, 

текстом, звуком и видеом. 

Програм – категорије, блокови 

наредби, инструкције. 

Програмске структуре (линијска, 

циклична, разграната). 

 

– сарађује са осталим члановима групе у одабиру 

теме, прикупљању и обради материјала у вези са 

темом, формулацији и представљању резултата и 

закључака 

– одабира и примењује технике и алате у складу са 

фазама реализације пројекта 

– наведе кораке и опише поступак решавања 

пројектног задатка 

– вреднује своју улогу у групи при изради 

пројектног задатка и активности за које је био 

задужен 

– поставља резултат свог рада на интернет, ради 

дељења са другима, уз помоћ наставника 

Фазе пројектног задатка од израде 

плана до представљања решења. 

Израда пројектног задатка у групи у 

корелацији са другим предметима. 

Представљање резултата пројектног 

задатка. 

 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

Сви предмети 
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УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА  

 

 Програм наставног предмета информатика и рачунарство, у другом циклусу основног образовања 

и васпитања, организован је по спиралном моделу и оријентисан је на остваривање исхода. Исходи 

говоре о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су стекли учећи овај предмет. 

Представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности ученика у три тематске целине: 

ИКТ, Дигитална писменост и Рачунарство.  

 У настави оријентисаној на постизање исхода потребно је уважити стечене дигиталне вештине 

ученика. У планирању и припремању наставе, наставник полази од исхода које треба остварити и 

планира, не само своје, већ, превасходно активности ученика на часу. Наставник треба да буде више 

оријентисан ка менторској улози, а мање ка предавачкој. Потребно је да наставник програмске исходе, 

који треба да се достигну до краја петог разреда, разложи на исходе – кораке за сваки час, било да се ради 

о часовима обраде или утврђивања, а које треба да оствари сваки ученик. Такође, треба да за сваки час 

планира и припреми средства и начине провере остварености пројектованих исхода. Препорука је да 

наставник планира и припрема наставу самостално и у сарадњи са колегама из разредног већа због 

успостављања корелација међу предметима.  

 Потребно је радити на развоју алгоритамског начина мишљења у поступку решавања проблема и 

задатака, развоју логичког мишљења и изградњи личних стратегија за учење уз примену ИКТ-а.  

Да би сви ученици достигли предвиђене исходе, потребно је активности осмислити 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 на часу прати сажето и 

јасно упутство ученику за реализацију задатка, уз демонстрацију поступка. Оставити простор за ученичку 

иницијативу и креативност, односно да се кроз дискусију са ученицима одаберу најадекватнији алати, 

концепти и стратегије за реализацију одређених активности. У току реализације планираних активности 

радити на успостављању и неговању навика и понашања као што су поступност, истрајност, 

аналитичност, самосталност у раду и спремност на сарадњу.  

 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 се могу се наћи примери 

добре праксе који се, уз прилагођавање условима рада и поштовањем ауторских права, могу користити.  

С обзиром да је настава овог предмета теоријско-практичног карактера изводи се са половином одељења, 

један час недељно, у рачунарском кабинету/дигиталној учионици.  

 

Информационо-комуникационе технологије (9) 

 Реализацију ове тематске целине започети навођењем примера примене ИКТ-а. Мотивисати 

ученике да дискутују о могућности примене ИКТ-а из њихове перспективе, да опишу искуства у 

коришћењу дигиталних уређаја и наведу оно шта је њима важно код дигиталних уређаја: добар звук, 

боља фотографија, интернет, игрице, запажања како њихови родитељи користе ИКТ уређаје и слично. 

 Ученике информативно упознати са предметом изучавања информатике и рачунарства и то 

навођењем примера који би њима били познати. Објаснити појам информационо-комуникационе 

технологије (ИКТ). Увести појмове хардвер и софтвер.  

 Навести врсте рачунара и дигиталних уређаја које ученици користе, делове из којих се састоје: 

тастатура, миш, екран, екран осетљив на додир, кућиште, звучници и сл., наводећи њихову функцију. 

Дискутовати са ученицима о њиховом искуству са хардвером и ИКТ уређајима. Циљ је да ученици буду у 

стању да разумеју намену основних делова дигиталних уређаја које користе. Напоменути да у рачунару 
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постоји меморија у којој се памте бројеви којима су описани текст, слика, звук… Показати на примеру 

како би се нека слика кодирала бројевима. Скренути пажњу на правилно руковање ИКТ уређајима. 

 Појам оперативни систем увести кроз повезивање претходног искуства ученика у коришћењу 

различитих дигиталних уређаја (кроз дискусију: нпр. који ОС користи мобилни телефон, навести 

примере: Андроид, Wиндоwс...). Нагласити који оперативни систем користе рачунари на којима ће 

радити у школи. Описати укратко улогу ОС, нагласити да препознаје и повезује делове рачунара и 

омогућава да користимо рачунар и друге дигиталне уређаје. На сличан начин увести и појам кориснички 

програми. 

 Кроз демонстрацију и личну активност ученика, скренути пажњу на правила која важе у кабинету 

и у раду са рачунарима и опремом (правилно укључивање, пријављивање, коришћење, одјављивање и 

искључивање рачунара). Увести појам „радна површина” оперативног система (направити паралелу код 

рачунара и других дигиталних уређаја). Објаснити појмове икона, пречица, трака са задацима (навести 

елементе и њихову намену).  

 Увести појам „Контролна табла”, појаснити намену и начин покретања. Без улажења у све детаље 

контролне табле, са ученицима у овом разреду урадити само најосновнија подешавања уређаја (миша, 

монитора...) и радног окружења (регионална језичка подешавања ОС-а, језик тастатуре СР ћирилица и 

латиница, јачина звука…). Овде паралелно урадити све активности, према могућностима, и кроз основна 

подешавања на телефону јер су такви уређају ученицима блиски.   

 Кроз конкретне примере објаснити појам датотеке и неопходност организације датотека у 

рачунару: чување и проналажење, премештање или брисање (поменути „Корпу за отпатке”). Дискутовати 

са ученицима о врстама датотека (текст, бројеви, слике, звук, видео и мултимедија). 

За креирање, измене, чување и приказивање резултата рада у форми датотека, одабрати доступне 

корисничке програме (лиценциране или бесплатне), као што су програми за: цртање, обраду текста, 

израду мултимедијалних презентација, снимање звука и видео-записа помоћу других уређаја (мобилни 

телефон, камера, микрофон…), репродукцију звука и видео материјала који могу бити инсталирани у 

рачунару или на „облаку”. Наставник може по својој процени одабрати и друге програме који ће такође 

утицати на стицање жељеног, функционалног ИКТ знања и вештина у раду са наведени мултимедијалним 

елементима. 

 У петом разреду ученик треба да креира и уреди дигиталне слике/цртеже коришћењем 

расположивих алата изабраног програма (селектовање, копирање, лепљење, промену величине слике, 

додавање и брисање облика, одсецање дела слике, чување, затварање, проналажење, дораду и чување 

продукта, као и алате за зумирање, унос текста, употребу „четкице”, „гумице” и сл.). 

 При раду са текстом применити основне алате за уређивање и обликовање текста (унос текста, 

додавање, брисање, копирање, селектовање, поравнање, промена фонта, боје, величине слова, уметање 

слика...). Наглашавати потребу одабира одговарајућег писма (кодног распореда: ћирилица, латиница...) и 

инсистирати на примени правописа. Увежбати чување и штампање документа. Рад са табелама и 

сложенијим алатима обрадити у старијим разредима.  

 Паралелно са српском терминологијом поменути и изворне енглеске термине. 

 Снимање звука и видео-записа, сходно могућностима, започети демонстрацијом употребе уређаја: 

камера, микрофон, звучници, мобилни телефони, итд. Обухватити најосновније технике у процесу 

снимања (покрени, заустави, сачувај, обриши) и репродукције (покрени, паузирај, заустави, пусти од 

почетка, подеси јачину звука). У вежби чувања аудио/видео записа скренути пажњу на различите типове 

датотека у конкретном програму (нпр. мп3, мп4, ави, миди…).  

При изради мултимедијалних презентација применити основне алате за уређивање и обликовање 

садржаја. У програму за израду мултимедијалних презентација користити раније креиране звучне и видео 

записе. Прилагодити тип датотеке изабраном програму (користити неки од расположивих програма за 
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конверзију података). Кроз разговор са ученицима и кроз примере развити појам добре презентације и 

начине представљања (колико је битан садржај а не само форма). 

 

Дигитална писменост (5) 

 При реализацији тематске целине Дигитална писменост појаснити ученицима шта значи 

коришћење ИКТ уређаја на одговоран и сигуран начин, и нагласити да то није обавеза само ИТ 

стручњака већ свих корисника. Демонстрирати функције антивирусног програма и заштитног зида. 

Анализирати са ученицима од каквог су материјала направљени ИКТ уређаји, да ли се такви материјали 

могу рециклирати и на које све начине се могу одлагати дигитални уређаји који нису у употреби, у циљу 

заштите животне средине. 

 Проверити са ученицима њихова досадашња искуства у коришћењу веб-прегледача (читача, 

браузера). Разговарати о сајтовима претраживачима и начинима претраге, увести појмове аутор и 

ауторска права и навести основне лиценце. Претрагу интернета и одабир релевантних страница из 

приказаних резултата претраге. (Како проналазимо, бирамо и преузимамо информације? Како стварамо 

(онлајн апликације)? Како размењујемо информације и сарађујемо на интернету?) 

 На унапред припремљеном скупу веб-страна кроз дискусију о процени информација пронађених 

на интернету (публика којој је сајт намењен, аутор, тачност/прецизност, објективност, актуелност и 

интернет адреса) подстицати развој критичког мишљења ученика.  

 Упознати ученике са правилима понашања на интернету (енг. Нетиqуетте). За утврђивање и 

појашњавање ове теме, организовати квизове и радионице (на теме безбедно – небезбедно, пожељно – 

непожељно понашање на интернету) као и симулације небезбедних ситуација са акцентом на то како је 

пожељно реаговати у датим ситуацијама (кроз играње улога и сл.). Једна од активности за ученике, ради 

повезивања знања, може бити израда текстуалних докумената на тему: Моја правила понашања на 

интернету, Пет најважнијих правила за безбедан интернет, Како да интернет постане сигурнији за децу, и 

сл.  

 У корелацији са другим предметима (физичко и здравствено васпитање) велику пажњу посветити 

томе како уређаји које свакодневно користе (рачунар, телефон, таблет...) могу лоше да утичу на њихово 

здравље при чему их треба водити ка ситуацијама на које их родитељи свакодневно подсећају (лоше 

држање, дуго гледање у екран,…..). Посебну пажњу посветити развоју свести код ученика о времену у 

току дана, утрошеном на рад са технологијом и могућим развојем зависности од технологије. 

 

Рачунарство (16) 

 Реализација теме може се започети приказивањем мотивационих филмова о програмирању. 

Увести појмове: програм и програмирање. Демонстрирати готове анимације и рачунарске игре ради 

развијања свести и побуђивања мотивације да ученици сами могу да креирају своје игрице. Одабрати 

пример игрице за анализу (на пример са портала www.цоде.орг), као и друге мотивационе материјале из 

сличних образовних извора) са циљем упознавања ученика са корацима у решавању једноставних 

проблемских задатака. Увести појам алгоритма при решавању најједноставнијег проблема. Искористити 

искуство које ученици имају као корисници технологије (рачунара, паметних телефона...) да би се 

направила јасна веза између процеса програмирања и коначног производа, игрица или анимација. Поред 

тога, истицати да се кроз учење програмирања и алгоритама, развијају стратегије за решавања животних 

проблема, сваки задатак који себи постављамо у свакодневном животу се решава корак по корак, тј. 

алгоритамски.  

 У међупредметној координацији са предметом математика, увести математичко-логичке појмове 

које леже у основи информатике и рачунарства: скуп, елементи, подскуп, једнакост скупова, празан скуп 

(са одговарајућим знацима); Венови дијаграми; скуповне операције: унија, пресек, разлика и одговарајуће 

ознаке; речи: „и”, „или”, „не”, „сваки”, „неки”; одговарајуће логичке везнике и њихову интерпретацију 
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скуповним операцијама и релацијама. Коришћењем примера из текућих садржаја, даље се осмишљава 

појам скупа, изграђује математичко-информатички језик и уноси прецизност у изражавању. Потребно је 

на разноврсним примерима користити одговарајуће симболе (знаке) и уочавати законитости скуповних и 

логичких операција. На подесним примерима илустровати математичко-логичку употребу речи: сваки, 

неки, или, и, не, следи (ако...онда). Ученици усвајају елементе дедуктивног закључивања (правилно 

формулисање тврђења; правилно закључивање, правилно коришћење везника „и”, „или”, а нарочито 

„ако...онда”). Наставити са даљим изграђивањем појмова: бројевни израз, променљива, израз с 

променљивом и придруживање, користећи при томе и термине израз, формула, исказ, алгоритам. 

Уочавати примере једноставнијих (функцијских) зависности у разним областима (придруживање по 

датом правилу бројева – бројевима, бројева – дужима, бројева – површинама и др.), као и једноставнијих 

алгоритамских процедура (основни алгоритми за извођење рачунских операција сабирања, множења, 

дељења с остатком, Еуклидовог алгоритма). При томе је важно коришћење дијаграма и табела (дијаграм 

тока алгоритма, табела резултата неког пребројавања или мерења и др). 

 Објаснити проблем речима, дефинисати сваку појединачну инструкцију (корак) и поступак ређања 

блокова, представити дејство наредбе „покрени” и описати какво дејство има на понашање објекта. 

Напоменути да се једном поређани блокови инструкција могу више пута покренути. Преласком на 

наредне нивое сложености објаснити зашто је погодно заменити кораке који се понављају одговарајућом 

блок наредбом (петља–блок „понављај”) или ако проблемски задатак садржи неки задати услов, 

објаснити потребу раздвајања (гранање–блок „ако је”) на наредбе које ће се извршити ако је испуњен 

услов.  

 Изабрати програмско окружење за визуелно програмирање (Scratch, Stencyl, AppInventor, Alice, 

…) које треба да омогући алгоритамско решавање проблема и основе програмирања. Програмско 

окружење бирати тако да омогућава једноставну анимацију објеката, односно, да алати омогућавају 

ученицима да се одмах, без много теоријског увода и објашњења сложених програмерских концепата, 

активно укључе у програмирање. 

 У зависности од изабраног програмског окружења прилагодити сва следећа објашњења 

специфичностима тог алата. 

 Кроз активну наставу и укљученост у процес креирања програма од првих часова, ученици ће 

поступно усвојити потребне појмове, знања и вештине. Указати на сличности и разлике са примерима и 

радним окружењем приказаним на првом часу, као што су ограничења у избору објеката, ограничења у 

инструкцијама у задатку и навести које могућности нуди изабрано програмско окружење.  

Погодан пример, приликом упознавања са радним окружењем, је да ученици за конкретан лик и 

конкретну сцену, поређају блокове наредби тако да се кликом на лик појави нека порука (нпр. „Здраво ја 

сам…”). Демонстрирати поступке: избор објеката (нагласак на библиотеке), слагање блокова по 

принципу „превуци–и–пусти” и покретање програма. Указати ученицима на могућност измене 

појединачних особина објеката који су доступни у библиотекама и галеријама одабраног софтвера у 

форми 2Д односно 3Д модела. Упознати ученике кроз овај једноставни пример са појмом наредбе и 

концептом писања програма кроз ређање блок-наредби. Подизати ниво сложености у складу са 

појмовима који се уводе: пројекат и сценарио и направити везу са појмовима задатак и писање приче. 

Довести у везу поступак решавања задатка са писањем програма, и повезати појмове сценарио и 

алгоритам. Увести појмове: Објекат – лик (библиотека објеката, подешавање особина и својства за 

изабрани објекат), Објекат – позорница (библиотека позорница, подешавање позадине позорнице, 

координатни систем сцене), алати (умножи, исеци–обриши, увећај, умањи) и датотека програма 

(најчешће се користи термин – пројекат). За изабрано радно окружење за визуелно програмирање (за рад 

код куће) пожељно је припремити кратко писано упутство (проналажење, преузимање, инсталирање…), 

демонстрирати и појаснити (поступак: преузимања, чувања и инсталирања изабраног програмског 

окружења, напоменути могућност коришћења онлајн апликације, уколико таква могућност постоји). 
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Сваки од објеката ученик може креирати самостално, уместо да користи предефинисане објекте из 

библиотека. 

 Демонстрирати на сваком примеру следеће технике: креирање пројекта (нови пројекат, изабрати 

објекат чије се активности дефинишу, као и објекте који дефинишу његову околину, дефинисати почетни 

положај објекта и својства објекта – у неким окружењима информација о објекту), једноставна 

подешавања (употребу алата: увећај, умањи, умножи, исеци, окрени, промени боју...), задавање изабраног 

кретања или понашања (из палете блокова: управља догађајем, за задате акције одговарајући догађај...), 

чување пројекта (именовање, избор локације), поновно отварање (затварање, проналажење, покретање) и 

модификацију пројекта (измену неког елемента: оријентацију, боју, величину и сл., проналажење и 

исправљање грешака, чување измена у пројекту). Демонстрирати и указивати на разноврсне 

функционалности доступне у палетама блокова, за: кретања, изглед и активности коју објекат треба да 

реализује (предвиђених сценаријом) преко примера као што су: кретање објеката да се избегну препреке, 

разговор два лика о појмовима које су учили у претходној лекцији и сл.  

 Упознати ученике са категоријама блокова и начином задавања параметара (трајање догађаја, број 

понављања, промену угла, промену положаја…). Унос података преко тастатуре користити за промену 

параметара у оквиру блок-наредбе. Применом различитих функционалности објеката ученици треба да 

уоче информације о близини објеката, њиховој величини и просторним односима. На конкретном 

примеру демонстрирати утицај промене параметара на извршавање програма. Демонстрирати функције 

едитовања објеката, едитовања и управљања програмом (измене у редоследу блокова, обједињавање 

блокова који се понављају у петље или гранање), тестирање и праћење сваког корака приликом 

извршавања програма.  

 Појам променљиве увести на конкретном примеру који једноставним рачунским операцијама и 

њиховим извршавањем доводи до решавања конкретног проблема. Обухватити појмове и поступке за 

креирање променљивих, доделу вредности и коришћење оператора. Нпр. сходно узрасту и у корелацији 

са математиком за пети разред креирати програм за израчунавање обима и површине правоугаоника. При 

томе креирати променљиве:дужина, ширина, обим и површина и скренути пажњу да су оператори који се 

користе у овом примеру основне рачунске операције (сабирање, множење). 

Поступно кроз примере увести појмове: линијска, циклична и разграната структура, као што су: промена 

позадине или лика у односу на догађај, креирање реченице од речи и слика, разврставање објеката у 

скупове (жива и нежива природа, планете, реке...), упоређивање вредности две променљиве, понављање 

кретања и мелодије док се не додирне други објекат, одређивање просечне температуре на основу пет 

бројева који представљају измерене температуре од понедељка до петка, налажење најлакшег ранца од 

дата три, одређивање просечне висине или тежине дечака и девојчица у групи (за напредније…) и 

слично.  

 Без обзира на примере који се одаберу требало би свакако обавезно обрадити мале серије од 

коначно много елемената и за њих израчунати: број, збир, просек, минимум, максимум.  

Анализирати са ученицима карактеристике појединих структура и оправданост примене у појединим 

ситуацијама.  

 Поступак корак по корак до решења проблема, треба да послужи за систематизацију поступка 

израде пројекта. Она треба да обухвати разумевање појма пројекта, израду сценарија и алгоритма, ређање 

блок-наредби, проверу грешака, исправљање програма, дељење са другима преко Интернета. Нагласити 

да се алгоритми могу описати на разне начине: дијаграмом тока, псеудокодом, препричано обичним 

језиком, као и кроз програм креиран у једном од визуелно оријентисаних програмерских алата. 

Демонстрирати поступак постављања пројекта на Интернет. Указати на могућност преузимања готових 

пројеката са Интернета, ради проналажења најбољег решења за сопствени пројекат, уочавање туђих и 

својих грешака, као и за добијање идеја и развијања креативности.  
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Пројектна настава (6) 

 Наставницима се препоручује да у току петог разреда, ради развијања међупредметних 

компетенција и остваривања корелације са другим предметима, реализују са ученицима најмање два 

пројектна задатка. Време реализације пројектних задатака од којих је један из области ИКТ и Дигитална 

писменост и други из области Рачунарство одређује наставник у договору са ученицима и са 

наставницима других предмета, који покривају област изабране теме. При избору тема, сходно 

интересовањима извршити поделу ученика на групе/парове.  

 При реализацији првог пројектног задатка ставити нагласак на разради пројектног задатка – од 

израде плана до представљања решења. Наставник планира фазе пројектног задатка у складу са 

временом, сложеношћу теме, расположивим ресурсима (знања, вештине и ставови које су ученици 

усвојили након тематских целина ИКТ и Дигитална писменост, техничке опремљености школе и других 

релевантних фактора). Ученици заједно са наставником пролазе кроз све фазе рада на пројектном 

задатку, при чему наставник наглашава сваки корак, објашњава, иницира дискусију и предлаже решења.  

При представљању фаза пројекта може послужити следећи пример: Фаза 1: представљање тема, 

формирање група и одабир теме; Фаза 2: Одабир материјала и средстава, разматрање додатне подршке 

предметног наставника у зависности од теме; Фаза 3: Планирање времена и избор стратегије за решавање 

задатка у складу са роком за предају рада; Фаза 4: Прикупљање и проучавање материјала, израда задатка 

и припрема за излагање; Фаза 5: Представљање резултата пројектног задатка, дискусија и 

процена/самопроцена урађеног (наставник обезбеђује услове за што успешније излагање, усмерава 

дискусију и врши евалуацију урађеног са прецизном повратном информацијом).  

 Пројектни задаци се баве реалним темама из школског или свакодневног живота. За предвиђени 

број часова ове тематске целине и са добро испланираним активностима, може се очекивати да ученици 

успешно израде и представе решење пројектног задатка. Акценат је на подстицању иницијатива и 

креативности, успостављању сарадничких и вредносних ставова код ученика. Циљ је развијање и 

неговање: поступности, повезивања и изградње сопствених стратегија учења, вршњачког учења, 

вредновања и самовредновања постигнућа. 

Пројектни задаци подразумевају корелацију и сарадњу са наставницима осталих предмета, која се може 

остварити на оваквим и сличним примерима:  

– израда интервју-а или чланака (на теме: занимљивости из света спорта, уметности, науке, ...);  

– израда упутства или туторијала ( типа: „како да подесите”, „како да измените”, „како да решите овај 

задатак”‘, „како да користите програм ... ”);  

– израда правила понашања (на теме: у спортској сали, у кабинету..., за безбеднији рад на интернету, за 

креирање сигурне лозинке, заштите рачунара од злонамерних програма, заштите здравља...). 

 Додатна мотивација за ученике може бити избор најбољих радова за: школски часопис, сајт 

школе, огласну таблу (одељење гласа – вредновање, самовредновање) а да остале радове постављају на 

пано у кабинету информатике и рачунарства…  

 Добар пример сумирања научених поступака је израда пратеће документације у виду фајлова 

различитог типа, као што су: текстуални фајлови, слике, видео материјали и сл. 

Други пројектни задатак се реализује по фазама које су већ описане.  

 За пример могу послужити следеће теме: Направи калкулатор или Креирај програм за 

израчунавање...(математика), Прича из космоса, Испричај причу о месту у коме живиш или Туристички 

водич кроз… (географија), Интервјуиши другаре о будућим занимањима (у форми стрипа), Замеси хлеб 

(од њиве до трпезе)... Ученици такође, могу позајмити већ урађени пројекат, преузети га са интернета и 

прилагодити свом сценарију. Идеја за пројектни задатак може бити и израда квиза и теста за проверу 

знања, понављање, утврђивање, систематизацију градива из целог предмета. 

 Ученици пре прикупљања материјала израђују сценарио (причу или алгоритам за конкретан 

задатак), разрађују кораке и описују поступак решавања пројектног задатка. Део задатка је и чување 
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материјала употребљеног за решавање пројектног задатка. Очекивани продукт пројектног задатка је 

мултимедијални садржај у форми: стрипа, анимације, игрице и сл., а напреднији ученици могу израдити 

алгоритам и програм за решавање конкретног проблемског задатка.  

 

 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

У процесу вредновања потребно је континуирано пратити рад ученика.  

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 и оцењивање базирано на практичним радовима и вежбањима. Квизове, тестове знања и 

слично користити за увежбавање и утврђивање појмова и чињеничних знања, као и за формирање 

коначних оцена. 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 своје наставне праксе. 

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. Теме као што су израда и 

одржавање школског сајта, блога или неке друге школске веб странице, креирање и израда школског 

електронског часописа или летописа школе могу бити добре почетне идеје које ће повезати знања и 

вештине стечене у овом предмету са другим знањима, уз активно учешће у животу школе.  

 

 

 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН 

 

Редни 

број 

наставне 

теме 

НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ 

Број 

часов

а по 

теми 

Број часова за 

о
б
р

а
д

у
 

в
еж

б
е 

1. ИКТ 9 4 5 

2. Дигитална писменост 5 2 3 

3. Рачунарство 16 7 9 

4. Пројектна настава 6 2 4 

Укупан број часова 36 15 21 
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Б.  ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
 

Назив предмета: 5. 1. 12.  ВЕРСКА НАСТАВА - ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 
 

Годишњи фонд часова: 36 

Разред: пети 
 Циљ верске наставе јесте да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство традиционалних 

цркава и религијских заједница које живе и делују на нашем животном простору, да се ученицима пружи 

целовит религијски поглед на свет и живот и да им се омогући слободно усвајање духовних и животних 

вредности цркве или заједнице којој историјски припадају, односно чување и неговање сопственог верског и 

културног идентитета. Ученици треба да упознају веру и духовне вредности сопствене, историјски дате цркве 

или верске заједнице у отвореном и толерантном дијалогу, уз уважавање других религијских искустава и 

филозофских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа човечанства. 

 

 Задаци верске наставе су да код ученика:  

- развија отвореност и однос према Богу, другачијим и савршеном у односу на нас, као и отвореност и однос 

према другим личностима, према људима као ближњима, а тиме се буди и развија свест о заједници са Богом 

и са људима и посредно се сузбија екстремни индивидуализам и егоцентризам;  

- развија способност за постављање питања о целини и коначном смислу постојања човека и света, о људској 

слободи, о животу у заједници, о феномену смрти, о односу са природом која нас окружује, као и о сопственој 

одговорности за друге, за свет као творевину божју и за себе;  

- развија тежњу ка одговорном обликовању заједничког живота са другим људима из сопственог народа и 

сопствене цркве или верске заједнице, као и са људима, народима, верским заједницама и културама 

другачијим од сопствене, ка изналажењу равнотеже између заједнице и властите личности и ка остваривању 

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

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

човечанства и људског стваралаштва у науци и другим областима;  

- изгради свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и 

преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и природи. 

Тема Циљ  Исходи Препоручени садржаји по темама 

I - УВОД  

1. Упознавање 

садржаја 

програма и 

начина рада  
 

Упознавање 

ученика са 

садржајем 

предмета, планом 

и програмом и 

начином 

реализације 

наставе 

Православног 

катихизиса; • 

Установити каква 

су знања стекли и 

какве ставове 

усвојили ученици 

у претходном 

школовању.  

моћи да сагледа садржаје 

којима ће се бавити 

настава Православног 

катихизиса у току 5. 

разреда основне школе; • 

моћи да уочи какво је 

његово предзнање из 

градива Православног 

катихизиса обрађеног у 

претходном циклусу 

школовања.  

 

 

 

 

 

 

Упознавање са садржајем програма 

и начином рада  

• Прелиминарна систематизација  

II - РЕЛИГИЈА И 

КУЛТУРА 

Упознати 

ученике  

моћи да именује неке 

политеистичке религије. 
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СТАРОГ СВЕТА  

2. Религија и 

култура старог 

света  

3. Човек тражи 

Бога  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

са основним 

елементима 

религије и 

културе старог 

века.  

Упознати 

ученике са 

паганским 

митовима и 

легендама о 

вечном животу.  

Припремити 

ученике за сусрет 

са Откровењем 

Истинитог Бога.  

 

карактеристика 

политеистичких религија 

и културе старог века 

животом 

генде 

III - 

ОТКРИВЕЊЕ - 

СВЕТ БИБЛИЈЕ 

4. Божје 

Откровење 

5. Свето 

Писмо (настанак, 

подела) 

Развити код 

ученика свест о 

Богу као 

личности која се 

открива човеку 

ученике са 

појмовима Светог 

Предања и 

Светог Писма 

ученицима узрок 

и начин настанка 

Библије 

откривао изабраним 

људима, за разлику од 

паганских божанстава; 

рођење Христово догађај 

који дели историју на 

стару и нову еру; 

библијских књига, 

њихове ауторе и оквирно 

време настанка 

Стари и Нови Завет 

односи према Библији 

као светој књизи 

 

 

IV - СТВАРАЊЕ 

СВЕТА И 

ЧОВЕКА 

6. Стварање света 

7. Стварање човека 

8. Прародитељски 

грех 

9. Човек изван 

рајског врта 

Пружити 

ученицима знање 

да Бог из љубави 

ствара свет да би 

му дао вечно 

постојање; 

ученике за 

разумевање 

посебности улоге 

човека у свету, 

као споне између 

Бога и света. 

ученицима 

повест о 

моћи да преприча 

библијску причу о 

постању и доживи је као 

дело љубави Божије 

Бог поред видљивог 

света створио и анђеле 

библијску приповест о 

стварању човека и уочи 

да је човек сличан Богу 

јер је слободан 

развијање осећаја личне 

одговорности према 

природи; 

ев 

подобију“ 

 

Авељ, Ноје, Вавилонска кула) 
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првородном 

греху и његовим 

последицама; 

ученицима на 

начин на који се 

Бог стара о свету 

и човеку од 

Адама до Ноја; 

ученицима осећај 

одговорности за 

свет који их 

окружује. 

 да наведе неке од 

последица првородног 

греха по човека и читаву 

створену природу; 

од библијских прича до 

Аврама; 

о Нојевој барци са 

подстакнут на 

послушност као израз 

љубави према Богу; 

V 

СТАРОЗАВЕТНА 

ИСТОРИЈА 

СПАСЕЊА 

10. Аврам и Божји 

позив 

11. Исак и његови 

синови 

12. Праведни 

Јосиф 

13. Мојсије 

14. Пасха 

знати 

ученике са 

старозаветним 

личностима и 

догађајима 

ученицима на 

везу између 

старозаветних 

личности и 

Христа 

ученицима на 

повезаност Пасхе 

и Христа 

ученицима на 

етичку вредност 

старозаветних 

списа 

свести ученика о 

старању Божјем 

за свет кроз 

библијску 

историју; 

ученицима знање 

о старозаветним 

мотивима у 

иконографији. 

моћи да наведе неке од 

најважнијих 

старозаветних личности 

и догађаја 

старозаветних праотаца и 

патријараха са Христом 

 моћи да исприча да 

јеврејски народ 

прославља Пасху као 

успомену на излазак из 

Египта 

моралну поуку из 

библијских приповести 

старозаветне личности и 

догађаје у православној 

иконографији. 

 

егови синови 

 

 

 

VI - ЗАКОН 

БОЖЈИ 

15. На гори Синају 

16. Десет Божјх 

Објаснити 

ученицима 

околности у 

којима је Бог дао 

моћи да преприча 

библијски опис давања 

Десет Божијих заповести 

Мојсију; 

Добијање Божијих заповести на 

гори Синају 
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заповести 

17.Закон Божји као 

педагог за Христа 

Закон преко 

Мојсија; 

ученицима 

основно знање о 

томе да се кроз 

заповести Божје 

остварује 

заједница између 

Бога и људи; 

Пружити 

ученицима основ 

за разумевање да 

су Десет Божјих 

заповести водич 

и припрема за 

Христове 

заповести љубави 

протумачи на основном 

нивоу Десет Божјих 

заповести; 

односа према 

Заповестима зависила и 

припадност Божијем 

народу; 

 

бити подстакнут да 

примени вредности 

Декалога у свом 

свакодневном животу. 

Христа 

VII - 

МЕСИЈАНСКА 

НАДА 

18. „Земља меда и 

млекаˮ 

19. Цар Давид 

20. Соломон и 

јерусалимски храм 

21. Псалми 

Давидови 

22. Старозаветни 

пророци 

23. Месијанска 

нада 

Упознати 

ученике са 

појмом „обећане 

земље“ и њеним 

значајем за 

„изабрани народ 

Божији“ 

ученицима значај 

старозаветне 

Скиније и Храма 

ученицима на 

улогу 

старозаветних 

царева и пророка 

ученицима на 

лепоту 

Давидових 

псалама 

бјаснити 

ученицима појам 

Месије 

ученицима 

специфичности 

библијског текста 

и омогућити им 

да доживе његову 

сликовитост 

моћи да препозна на 

слици Ковчег Завета и 

Скинију и да у једној 

реченици каже шта је 

мана 

најважније личности 

јеврејског народа у 

Обећаној земљи 

Светиња над светињама 

посебно место Божијег 

присуства 

испевао Псалме у славу 

Божију 

старозаветних пророка 

старозаветни пророци 

најављивали долазак 

Месије 

покајања и молитве као 

„жртве угодне Богу“ на 

основу одељака поучних 

и пророчких књига 

Навин, Самсон...) 

 

 

 

пророци 
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

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 

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 
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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  

 

За овај наставни програм нису предвиђени уџбеници. 

 

 

 

*Православна и исламска верска настава – оцењују се описно, а оцене су: истиче се, добар и 

задовољава. Ученици се оцењују на основу: практичних радова, активности на часу и уредности и 

општег ангажовања на часовима.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.бр. Наставни садржај 
Бр. 

часова 
За обраду 

За утврђивање 

и понављање 

Активност 

ученика 

Активност 

наставника 
Методе Корелација 

1. 
Увод 

1 1 0 
Посматрају, 

слушају, 

уочавају, 

препознају, 

именују, 

анализирају 

разликују, 

упоређују, 

самовреднују 

 

 

 

Планира, 

организује, 

реализује, 

презентује, 

мотивише, 

контролише 

вреднује, 

системат. 

самовреднује 

 

Подстицајна, 

интерактивна 
сазнајна, 

илустративна 

стваралачка, 
истраживачка 

демонстративна

дијалошка 

 

Ликовна 

култура, 

српски 

језик, 

географија, 

историја, 

биологија, 

музичка 

култура 

2. Религија и култура старог света 3 2 1 

3. Откривење-свет Библије 4 3 1 

4. Стварање света и човека 8 4 4 

5. Старозаветна историја спасења  7 5 2 

6. Закон Божији 4 3 1 

7. Месијанска нада 9 6 3     

 
Укупно часова 

36 24 12     
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            Назив предмета: 5. 1. 13. ИСЛАМСКА ВЕРОНАУКА (ИЛМУДИН) 
 

Циљ наставе исламске веронауке у петом разреду јесте да ученике упозна са основним 

постулатима (темељним дужностима) вера ислама, те да ученике упозна са важношћу и садржајем 

намаза (молитве) и његовом улогом у животу сваког појединца и заједнице у целини. 

 

Задаци  наставе исламске веронауке: 

- познавање основних принципа вере ислама; 

- познавање вредности молитве; 

- познавање саставних делова молитве; 

- упознавање међусобних права и дужности појединца и заједнице; 

- развијање свести о Богу као Створитељу и однос према људима као најсавршенијим божијим 

створењима; 

- развијање способности (на начин примерен узрасту ученика) за постављање питања о целини и 

најдубљем смислу постојања човека и света, о људској слободи, животу у заједници, смрти, 

одосу с природом која нас окружује, као и за размишљање о тим питањима у светлу вере 

ислама; 

- развијање способности зс одговорно обликовање заједничког живота с другима,  за налажење 

равнотеже између властите личности и заједнице, за остваривање сусрета са светом и с богом, 

у изграђивање уверења да је човеков живот на овом свету само припрема за вечност, да су сви 

створени да буду судионици вечног живота, да се из те перспективе, код ученика развија 

способност разумевања, преиспитивања и вредновања властитог односа према другом човеку 

као божијем створењу и изгради спремност за покајање. 

  

Садржаји програма 

 Темељне исламске дужности (исламски шарти); 

 Намаз (молитва); 

- појам, значење и важност намаза; 

- како треба, а како не треба обављати намаз; 

- последице напуштања намаза; 

- основни услови за исправност намаза; 

- саставни делови намаза; 

 Дужности муслимана према себи и породици. 
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Назив предмета: 5. 1. 14. ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

 

Годишњи фонд часова: 36 

 

Област /тема            ИСХОДИ  

По завршеној области/теми ученик ће 

бити у стању да: 

Садржаји 

ЉУДСКА ПРАВА  

Права детета 

разликује жеље од потреба и наведе 

примере везе између потреба и људских 

права; - препозна своје потребе, као и 

потребе других и да их уважава; - штити 

своја права на начин који не угрожава 

друге и њихова права; - учествује у 

доношењу правила рада групе и поштује 

их; - аргументује потребу посебне 

заштите права детета; 

на примеру препозна уграђеност права 

деце у основним документима која 

уређују рад школе; - наводи примере и 

показатеље остварености и кршења 

дечијих права; - наводи чиниоце који 

утичу на остварење дечијих права; - 

поштује права и потребе ученика који су 

у инклузији у његовом одељењу/школи; - 

препозна ситуације кршења својих права 

и права других; - идентификује кршење 

људских права на примеру неког 

историјског догађаја; 

Потребе и права Потребе и жеље. 

Потребе и права. Права и правила 

у учионици. Правила рада у 

учионици, доношење групних 

правила. 

Права детета у документима о 

заштити права Посебност права 

детета и људска права. 

Конвенција о правима детета. 

Врсте права. Показатељи 

остварености и кршења дечијих 

права. Конвенција о правима 

детета у документима која се 

односе на школу. 

ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО  

Школа као заједница 

поштује правила одељенске заједнице и 

правила на нивоу школе; - поступа у 

складу са моралним вредностима 

грађанског друштва; - искаже свој став о 

Права и функционисање 

заједнице Моје заједнице. Школа 

као заједница. Одлучивање у 

учионици и школи. Гласање и 

Р.бр. Наставни садржај 
Бр. 

часова 

За 

обраду 

За 

утврђивање 

и 

понављање 

Активност 

ученика 

Активност 

наставника 
Методе Корелација 

1. 

ТЕМЕЉНЕ ИСЛАМСКЕ 

ДУЖНОСТИ 

 

6 5 1 
 Посматрају, 

слушају, 

уочавају, 

препознају, 

именују, 

анализирају 

разликују, 

упоређују, 

самовреднују 

 

 

          

  Планира, 

организује, 

реализује, 

презентује, 

мотивише, 

контролише 

вреднује 

систематизује 

самовреднује 

 

Подстицајна, 
интерактивна 

сазнајна, 

илустративна 
стваралачка, 

истраживачка 

демонстратив
на,дијалошка 

 

Ликовна 

култура, 

српски 

језик, 

географија, 

историја 

2. 
НАМАЗ 

 
24 20 4 

3. 

ДУЖНОСТИ 

МУСЛИМАНА ПРЕМА 

СЕБИ И ПОРОДИЦИ 
 

6 4 2 

 
Укупно часова 

36 29 7 
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значају правила у функционисању 

заједнице; - понаша се у складу са 

правилима и дужностима у школи; - 

наводи начине демократског 

одлучивања; - препозна одговорност 

одраслих у заштити права деце; - објасни 

улогу појединца и група у заштити 

дечијих права; - реално процени 

сопствену одговорност у ситуацији 

кршења нечијих права и зна коме да се 

обрати за помоћ; 

консензус као демократски 

начини одлучивања. 

Одговорности и обавезе у 

заједници Одговорност деце. 

Одговорности одраслих 

(родитеља, наставника). 

Кршење и заштита права Шта 

могу и коме да се обратим у 

ситуацијама насиља. 

ПРОЦЕСИ У 

САВРЕМЕНОМ СВЕТУ  

Сукоби и насиље 

препозна и анализира сличности и 

разлике између ученика у групи; - 

прихвата друге ученике и уважава 

њихову различитост; 

проналази примере моралних поступака 

у књижевним делима које чита, у 

медијима и у свакодневном животу; - 

наводи примере из свакодневног живота 

предрасуда, стереотипа, дискриминације, 

нетолеранције по различитим основама; - 

проналази примере нетолеранције и 

дискриминације у књижевним делима 

која чита; - у медијима проналази 

примере предрасуда, стереотипа, 

дискриминације, нетолеранције по 

различитим основама и критички их 

анализира; - препозна и објасни врсте 

насиља; - прави разлику између 

безбедног и небезбедног понашања на 

друштвеним мрежама; - заштити од 

дигиталног насиља; - анализира сукоб из 

различитих углова (препознаје потребе 

учесника сукоба) и налази 

конструктивна решења прихватљива за 

све стране у сукобу; - аргументује 

предности конструктивног начина 

решавања сукоба; 

Наши идентитети Наше 

сличности и разлике (раса, пол, 

национална припадност, 

друштвено порекло, 

вероисповест, политичка или 

друга уверења, имовно стање, 

култура, језик, старост и 

инвалидитет). Стереотипи и 

предрасуде. Дискриминација. 

Толеранција. 

Сукоби и насиље Сукоби и 

начини решавања сукоба. 

Предности конструктивног 

решавања сукоба. Врсте насиља: 

физичко, активно и пасивно, 

емоционално, социјално, 

сексуално, дигитално. Реаговање 

на насиље. Начини заштите од 

насиља 

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

- препознаје примере грађанског 

активизма у својој школи и исказује 

позитиван став према томе; - 

идентификује проблеме у својој школи; - 

прикупља податке о проблему користећи 

различите изворе и технике; - 

осмишљава акције, процењује њихову 

изводљивост и предвиђа могуће ефекте; - 

активно учествује у тиму, поштујући 

правила тимског рада (у групној 

дискусији показује вештину активног 

Планирање и извођење акција у 

школи у корист права детета 

Учешће ученика у школи. Избор 

проблема. Тражење решења 

проблема. Израда плана акције. 

Анализа могућих ефеката акције. 

Планирање и извођење акције. 

Завршна анализа акције и 

вредновање ефеката. Приказ и 

анализа групних радова. 
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слушања, износи свој став 

заснован на аргументима, комуницира на 

неугрожавајући начин); - учествује у 

доношењу одлука у тиму/групи 

поштујући договорене процедуре и 

правила; - учествује у извођењу акције; - 

процењује ефекте спроведене акције и 

идентификује пропусте и грешке; - 

презентује, образлаже и аргументује 

изабрану акцију и добијене резултате за 

унапређивање живота у школи. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Програм наставног предмета грађанско васпитање, у другом циклусу основног образовања и 

васпитања, организован је по моделу спирале и оријентисан је на остваривање исхода. Исходи су искази 

о томе шта ученици умеју да ураде на основу онога што су стекли учећи овај предмет. Они представљају 

опис интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности ученика у четири области (Људска права, 

Демократско друштво, Процеси у савременом свету и Грађански активизам) које се налазе у свим 

програмима другог циклуса. Теме по областима се спирално развијају што значи да се постојећи садржаји 

из разреда у разред проширују и продубљују, а многи исходи се надограђују или се, ако је у питању 

вештина, унапређују. Типичан пример таквог исхода су они који се односе на комуникацију. Активно 

слушање и конструктивно реаговање су исходи који се постепено унапређују кроз бројне активности и 

садржаје. Слично је и са јачањем осетљивости за потребе и права других, препознавање дискриминације 

и многе друге исходе који се не могу брзо и лако остварити обрадом само једног програмског садржаја. 

Све четири области су једнако важне, а наставник их, у непосредном раду са ученицима, интегрише јер 

између њих постоји природна веза. 

У програму су наведени садржаји које наставник може да допуњује, проширује и мења према 

конкретним потребама и плану сопственог рада али увек имајући у виду исходе које треба остварити. 

Редослед наведених исхода не исказује њихову важност јер су сви од значаја за постизање општег циља 

предмета. Између исхода, како у оквиру једне, тако и више области, постоји повезаност. Остваривање 

једног исхода доприноси остваривању других исхода. Многи исходи су процесни и представљају 

резултат кумулативног дејства образовно-васпитног рада, током дужег временског периода. Посебност 

грађанског васпитања је у томе што је оно део ширег концепта образовања за демократију и грађанско 

друштво и у том смислу је тесно повезано са другим предметима, ваннаставним активностима и уопште 

етосом школе. 

По врсти, исходи могу бити: 

а) сазнајни (нпр. објасни улогу појединца и група у заштити дечијих права); 

б) емоционални (нпр. препозна своје потребе, као и потребе других); 

в) вољни (нпр. учествује у извођењу акције); 

г) комбиновани (нпр. препознаје примере грађанског активизма у својој школи и исказује 

позитиван став према томе јер ставови садрже сазнајну, емоционалну и вољну компоненту). 



136 

 

Сазнајни исходи се најлакше остварују, али тек кад су исходи све три врсте остварени општи циљ 

предмета је достигнут у потпуности. Зато није довољно познавати принципе конструктивне 

комуникације већ и комуницирати на такав начин. У овом програму постоје многи исходи који су вољни 

и манифестују се у понашању ученика али треба имати у виду да је за њихово остварење потребно више 

времена и више прилика да се научено непосредно практикује. Образовање за демократију није исто што 

и образовање о демократији. Зато овај програм тежиште не ставља на знања, већ на вештине применљиве 

у свакодневном животу у демократској заједници, на демократске ставове и вредности о универзалности 

права, једнакости, слободи и одговорности, социјалној осетљивости и припадности заједници, уз 

спремност да се активно делује за сопствену добит као и добит других. 

Остваривање овако постављених исхода захтева примену различитих интерактивних облика рада 

као и одабир и коришћење одговарајућих метода и техника рада са ученицима. Наставници су у прилици 

да бирају: радионице, симулације, играње улога, студије случаја, дебате, дискусије, пројекте, 

истраживања, промоције, покретање акцијакао и да сами осмисле неке друге активности. За ученике 

петог разреда неке од ових метода рада су новина те их треба постепено навикавати на начин рада где су 

и они активни креатори наставе. 

Садржај грађанског васпитања има природну везу са другим наставним предметима. То се види у 

исходима који се односе на препознавање добрих примера и кршење људских права у садржајима који се 

обрађују у историји или у књижевним делима која се читају у оквиру српског језика и књижевности, 

односно матерњег језика. Из тог разлога, међупредметно планирање је велика подршка остварењу циља 

овог предмета. 

Посебну пажњу треба обратити на последњу област програма где се претходно стечена знања и 

вештине интегришу и практикују. Акције треба да буду мале и изводљиве али да имају све неопходне 

кораке. Ученике треба охрабривати када наиђу на тешкоће и јасно указивати да су и неуспеле акције 

такође добре, јер њиховом анализом долазимо до увида који су кораци били погрешни. Бројни су 

примери тема у оквиру којих се могу осмислити акције у школи у корист права детета. На пример, 

вршњачка подршка је важан сегмент укупне подршке инклузивног образовања, тако да је укљученост 

младих људи у овај сегмент живота и рада школе веома значајан. Он се огледа управо у заједничком 

промишљању наставника и ученика на тему како осмислити план подршке, како га најуспешније 

реализовати, водећи рачуна о потребама сваког ученика обухваћеног инклузивним образовањем. 

У предмету грађанско васпитање продукти ученичких активности имају посебан значај. Они могу 

бити различите врсте као што су постери, аудио-визуелни записи, презентације, прикази резултата 

истраживања, представе и друго. Они се могу користи при интеграцији или рекапитулацији обрађених 

садржаја, процени напредовања ученика, као и самопроцени наставника колико успешно ради. Продукти 

се могу користити и ван групе, на пример на изложби у холу школе, у школским новинама, сајту школе, у 

раду ученичког парламента, у локалној заједници или локалним медијима. 

За реализацију наставе овог предмета и остваривање дефинисаних исхода, врло је важна улога 

наставника. Он је модел који својим понашањем даје пример и доприноси стварању демократске 

атмосфере која је погодна за размену и аргументовање идеја и мишљења међу ученицима; он је тај који 

даје повратне информације и подстиче ученике на разумевање односа у групи. Конструктивна 

комуникација и демократске процедуре нису само циљ већ и начин да се остваре жељени исходи. Битно 

је да наставник обезбеди равноправну укљученост сваког ученика (уважавајући различитост како у 

стиловима учења тако и у типу личности). Реализација програма треба да се одвија у складу са 

принципима интерактивних односа (активне, проблемске и истраживачке наставе), са сталним 

рефлексијама на одговарајуће појаве из друштвеног контекста (прошлости и још више садашњости). 
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Посебанзахтев за наставнике представља потреба за припремом нових, актуелних материјала који 

најбоље одговарају садржају и исходима. Они се могу наћи у различитим изворима информација. За 

реализацију појединих тема могу се користити филмови јер активирају когнитивну и афективну страну 

личности и подстицајно делују на ученике да искажу мисли, осећања и ставове. Не треба занемарити ни 

интернет и различите социјалне мреже јер су то облици комуникације који су блиски младима и на 

којима се могу препознати и анализирати многи проблеми живота у савременом свету, али и разговарати 

о говору мржње, нетолеранцији, другим облицима кршења права, као и дигиталном насиљу. Наставник 

треба да обезбеди да се на часу сваки ученик осећа уважено, прихваћено и добродошло у својој 

различитости, уз обавезу да поштује и уважи друге и другачије погледе и мишљења. Наставник треба да 

подстиче код ученика способност да разумеју сопствену одговорност у ситуацијама дискриминације и 

насиља, као и да бирају конструктивне начине реаговања на њих. 

Због специфичног статуса предмета (изборност у сваком разреду) сасвим је извесно да ће група у 

петом разреду бити хетерогена по искуству у области грађанског васпитања (најчешће промене изборног 

предмета дешавају се на преласку у други циклус). Зато је важно на почетку школске године пажљиво и 

уз поштовање процедура донети правила рада (јер група без реда и основних правила не може бити 

демократска). Битно је и да сви ученици учествују у доношењу правила како би свима била разумљива 

њихова функција. А да би се поштовала важно је да се договоре и прихвате начини њихове контроле 

(ученици одлучују о мерама за њихово непоштовање). Неколико првих часова су прилика да се ученици 

подсете шта су научили, да размене сопствена знања, ставове, вредности и вештине као и да се уведу у 

садржаје којима ће се бавити. Посебну пажњу треба обратити на ученике који се по први пут у петом 

разреду сусрећу са овим предметом. На основу утврђених потреба ученика, наставник ће планирати 

реализацију наставе за сваку конкретну групу. Таква ситуација неуједначеног предзнања је прилика за 

вршњачко учење јер током часа грађанског васпитања ученици уче једни од других и доприносе настави 

својим искуствима, знањима и способностима. 

Значај предмета налази се и у чињеници да исходи грађанског васпитања у великој мери 

доприносе развоју неколико међупредметних компетенција и да се његови садржаји врло добро уклапају 

у различите ваннаставне активности. Посебно је значајан допринос развоју међупредметне компетенције 

комуникација јер се при раду на свим садржајима инсистира на исказивању сопственог мишљења, 

осећања, ставова и то на начин који не угрожава друге, као међупредметне компетенције решавање 

проблема јер је приступ предмету да се у свакој тематској целини ученици оснажују да препознају 

проблеме али и активно траже решења. 

Чињеница да се предмет описно оцењује не умањује потребу да се континуирано прати 

напредовање ученика у достизању исхода које започиње иницијалном проценом нивоа на коме се ученик 

налази и у односу на шта ће сепроцењивати његово даље напредовање. 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. 

Грађанско васпитање пружа изузетну могућност за неговање саморефлексије (промишљање ученика о 

томе шта зна, уме, може) и подстицање саморегулације процеса учења кроз постављање личних циљева 

напредовања и планирања како да се остваре. 

 

Програмске садржаје би требало реализовати тако да се ученицима омогуће: слобода изражавања 

мишљења и ставова о отвореним питањима и проблемима које су сами идентификовали као значајне; 

разумевање и разматрање различитих мера које се у школи / локалној заједници предузимају у циљу 

решавања проблема; унапређење вештина комуникације у различитим социјалним ситуацијама (у школи, 
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на нивоу вршњачке групе и са наставницима, као и ван школе, са представницима јавних институција, 

организација и другим учесницима у животу локалне заједнице); развијање способности критичког 

мишљења, аргументовања и залагања за сопствене ставове; повезивање властитог искуства са потребама 

школске/локалне заједнице и активно ангажовање.  

 

Методе рада: 

Реализација програма се заснива на коришћењу интерактивних и истраживачких метода рада. 

интерактивни метод рада би требало да се одвија кроз следеће форме:  

- кооперативни рад наставник-ученици; 

-  кооперативни рад у малим групама ученика;  

- тимски рад.  

Најпогодније технике за постизање интерактивности у процесу учења су: "мозгалица" или "мождана 

олуја", различити облици групне дискусије, симулација и играње улога.   

У току рада улога наставника је да:  

- мотивише ученике за рад, тако што ће развијати и одржавати њихова интересовања за живот и рад у 

школи / локалној заједници и давати лични пример позитивне заинтересованости за сва питања која су 

важна за унапређење квалитета живота;  

- организује наставу тако што ће поставити циљеве рада, планирати садржаје, средства и опрему, 

наставне облике и методе рада, као и време потребно за реализацију;  

- развија и одржава партнерску комуникацију са ученицима, тако што ће постављати питања, захтеве, 

давати своје мишљење, подстицати ученике да они износе своја гледишта, подстицати интеракцију, 

пружати повратну информацију итд.;  

- уважава и реагује на потребе групе и појединаца, дели одговорност, демократски управља разредом.  

Посебно је важно да наставник контролише своју процењивачку улогу, да не буде превише или 

премало критичан према ученицима и да својом укупном комуникацијом доприноси подстицању свести о 

правима и могућностима ученика да активно учествују у мењању свог окружења.  

Простор у којем се изводи настава, учионица опште намене, треба да пружа могућност за седење 

укруг и рад у одвојеним мањим групама (од 4 до 6 ученика). Пожељно је да се за наставу овог предмета 

користи посебна просторија и/или да се материјали и продукти рада ученика чувају на једном месту и да 

се могу изложити у учионици. За реализацију предмета потребан је основни материјал и литература: 

фломастери, бојице, селотејп, лепак, маказе, листови А4 формата (бели и у боји ) и приручник за 

наставнике. 

 

Грађанско васпитање се оцењује описно, а оцене су: истиче се, добар и задовољава. Критеријуми 

за оцењивање су: редовност у похађању наставе, заинтересованост и активно укључивање у процес 

наставе. 
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Назив предмета: 5.1.15. НЕМАЧКИ ЈЕЗИК (ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК ) 
  

Циљ  Циљ наставе и учења страног језика је да се ученик усвајањем 

функционалних знања о језичком систему и култури и развијањем 

стратегија учења страног језика оспособи за основну писмену и усмену 

комуникацију и стекне позитиван однос према другим језицима и 

културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу.  

Разред  пети  

Годишњи фонд часова  72 часа  

                                                            

ОБЛАСТ/ ТЕМА 

Комуникативне функције 
 

ИСХОДИ 
По завршеној теми/области 

ученик ће бити у стању да у 

усменој и писаној 

комуникацији: 
 

               САДРЖАЈИ 
 

Поздрављање  
 

- поздрави и 

отпоздрави, 

примењујући 

најједноставнија 

језичка средства;  

 

 

  

 
Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама  
 

Реаговање на усмени или писани импулс 

саговорника (наставника, вршњака, и слично) и 

иницирање упознавања; успостављања 

контакта (нпр. при сусрету, на разгледници, у 

имејлу, СМС-у).  

 

Садржаји  
Guten Morgen / Guten Tag / Guten Abend / Hallo!  

Gute Nacht / Auf Wiedersehen / Auf 

Wiederschauen/ Tschüs!  

Bis dann. Bis später.  

Wie geht`s? Wie geht es Ihnen?  

Danke, gut. Und dir? / Und Ihnen? / Und 

selbst/selber?  

 

(Интер)културни садржаји: формално и 

неформално поздрављање; устаљенa правила 

учтивости, име и презиме, надимци. 

 
 

Представљање себе и других; 

давање основних информација 

о себи; давање и и тражење 

основних информација о 

другима  
 

- представи себе 

и другог;  

- разуме јасно 

постављена 

једноставна 

питања личне 

природе и 

одговара на 

њих;  

 
 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама  
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Иницирање упознавања, посредовање у 

упознавању и представљање других особа, 

присутних и одсутних, усмено и писано; 

слушање и читањекратких и једноставних 

текстова којим се неко представља; 

попуњавање формулара основним личним 

подацима (пријава на курс, претплата на 

дечји часопис, налепница за пртљаг, чланска 

карта и слично).  

Садржаји  
Mein Name ist Petra Novak. Ich heiße Petra 

(Novak). Ich bin Petra (Novak).  

Wie heißt du? Wie heißen Sie? Wie heißt ihr? 

Wer ist das?  

Das ist Markus. Das ist meine Lehrerin, Frau 

Simin. /Freut mich.  

Meine Eltern heißen Zorica und Drago.  

Woher kommst du? Woher kommt ihr? Woher 

kommen Sie?  

Ich komme aus Serbien.  

Ich wohne in Smederevo. Wo wohnst du?  

Wie ist deine Adresse/Telefonnummer?  

Презент слабих глагола и најфреквентнијих 

јаких глагола (schlafen, fahren, essen, lesen, 

geben, nehmen, sprechen).  

Употреба одређеног, неодређеног, 

негационог, присвојног члана у номинативу 

и акузативу. Употреба нултог члана.  

Употреба упитних заменица и прилога (wer, 

was; wo, wie, wann). Употреба показне 

заменице das.  

Исказна и упитна реченица – положај 

глагола/ред речи.  

(Интер)културни садржаји: формално и 

неформално представљање, именовање 

сродства, име и презиме, земље немачког 

говорног подручја.  
  

Разумевање и давање 

једноставних упутстава и 

налога  
 

- разуме упутства 

и налоге и реагује 

на њих;  

 

 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама  
Слушање и читање налога и упутстава и 

реаговање на њих (комуникација у учионици – 

упутства и налози које размењују учесници у 

наставном процесу, упутства за игру и слично).  

 

Садржаји  
Komm her! Kommt an die Tafel!  

Setz dich! Setzt euch!  

Mach(t) das Buch auf/zu!  

Lies/Lest vor! Hör(t) zu! Sing(t) mit! 

Sprich/Sprecht nach! Hör/Hört zu!  

Steh(t) auf! Pass(t) auf!  

Gib dein Buch an Petra!  

Gebt mir eure Hausaufgaben!  

Kannst du mir dein Heft geben? Kann ich dein 

Heft bekommen?  

Императив – потврдни и одрични облици 2. 

лица једнине и множине. Употреба негационе 

партикуле nicht. Императив глагола са 

наглашеним префиксом. (рецептивно)  
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Модални глаголи у љубазно формулисаним 

молбама, упутствима и 

предлозима.(рецептивно)  

Ред речи у реченицама са императивом.  

(Интер)културни садржаји: поштовање 

основних норми учтивости, песме.  

 

Исказивање правила 

понашања  
 

- разуме једноставна и 

пажљиво исказана 

правила понашања 

(сугестије, препоруке, 

забране) и реагује на 

њих, уз визуелну 

подршку (знакови, 

симболи и слично) и 

без ње;  

 
 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама  
Слушање и читање једноставних исказа у вези 

са правилима понашања.  

Садржаји  
Kann ich mich hier hinsetzen? Leider nicht, es sit 

besetzt.  

Hier darf man nicht sprechen. Du musst dein 

Handy ausschalten. Die Teire darf man nicht 

füttern.  

Неодређена заменица man у номинативу и 

акузативу.  

Презент модалних глаголи у формулисаним 

молбама, упутствима и 

предлозима.(рецептивно)  

Ред речи у реченицама са императивом.  

(Интер)културни садржаји: понашање на 

јавним местима, значење симбола  
 

Позив и реаговање на позив за 

учешће у заједничкој 

активности  
 

- разуме позив и 

реагује на њега;  

- упути позив на 

заједничку 

активност;  

 

 

  

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама  
Слушање и читање кратких једноставних 

позива на заједничку активност и реаговање на 

њих, усмено или писано (позив на рођендан, 

журку, на игру, у биоскоп...); упућивање и 

прихватање /одбијање позива на заједничку 

активност, усмено или писано, користећи 

најједноставније изразе молби, захвалности, 

извињења.  

Садржаји  
Spielen wir Fußball/Tischtennis/  

Monopoly? Komm, wir spielen Schach!  

Wir spielen Basketball. Spielst du mit?  

Möchtest du zu meiner Party kommen?  

Komm zu mir! Gehen wir ins Kino?  

Ja, gerne. /Leider kann ich nicht. Ich muss lernen. 

/Nien, ich habe keine Lust.  

Употреба глагола кретања са акузативом.  

Употреба предлога (an, in, auf).  

(Интер)културни садржаји: прикладно 

прихватање и одбијање позива, рођендани, 

прослава рођендана, игре.  
 

Исказивање молбе, захтева и 

захвалности  
 

- разуме кратке и 

једноставне молбе и 

захтеве и реагује на њих;  

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама  
Слушање и читање једноставних исказа којима 
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- упути кратке и 

једноставне молбе и 

захтеве;  

- искаже и прихвати 

захвалност на једноставан 

начин;  

 

 

се тражи помоћ, услуга или обавештење; 

давање једноставног, усменог и писаног 

одговора на исказану молбу или захтев; 

изражавање и прихватање захвалности у 

усменом и писаном облику.  

Садржаји  
Kann ich dir/Ihnen helfen?/ Ich habe eine Bitte.  

Möchtest du eine Orange? Kannst du mir bitte 

eine Orange geben? Ich möchte eine Tasse 

Tee.Kannst du mir ein Stück Torte geben?Danke. 

Vielen Dank. Ich danke dir. / Bitte. Nichts zu 

danken./Gern geschehen.  

 

Употреба неодређеног члана у номинативу и 

акузативу.  

Употреба модалних глагола у презенту.  

(Интер)културни садржаји: правила учтиве 

комуникације.  
 

Честитање  
 

- разуме једноставно 

исказане честитке и 

одговара на њих;  

- упути једноставне 

честитке;  

 

 

  

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама  
Слушање и читање кратких и једноставних 

устаљених израза којима се честита празник, 

рођендан или неки други значајан догађај; 

реаговање на упућену честитку у усменом и 

писаном облику; упућивање кратких 

пригодних честитки у усменом и писаном 

облику.  

Садржаји  
Alles Gute zum Geburtstag! Liebe Lina, zum 

Geburtstag Viel Glück ...  

Ich gratuiere dir/Ihnen zum Jubileum. Frohe 

Weihnachten/Ostern.  

Употреба личних заменица у номинативу, 

дативу и акузативу.  

(Интер)културни садржаји: најзначајнији 

празници и начин обележавања / прославе.  
 

Описивање живих бића, 

предмета, места и појава  
 

- разуме једноставан 

опис живих бића, 

предмета, места и 

појава;  

- опише жива бића, 

предмете и места и 

појаве једноставним 

језичким средствима;  

 

 

  

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама  
Слушање и читање краћих једноставних описа 

живих бића, предмета, места и појава у којима 

се појављују информације о спољном изгледу, 

појавним облицима, димензијама и осталим 

најједноставнијим карактеристикама; давање 

кратких усмених и писаних описа живих бића, 

предмета, места и појава.  

Садржаји  
Meine Schwester ist groß und schlank.  

Wie sind deine Augen?Blau oder grün  

Ihr Hund ist 2 Jahre alt, klein und schwarz. Er 

frisst gern Kekse.  

Das ist mein Zimmer. Es ist klein aber schön. Es 

gefällt mir sehr.  

Anna ist meine beste Freundin. Sie ist nett und  
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freundlich. Sie hilft mir gern.  

Ich wohne in Bonn. Bonn ist eine schöne Stadt am 

Rhein.  

Употреба придева и прилога као именског дела 

предиката уз глагол sein.  

Присвојни детерминативи у номинативу, 

дативу и акузативу.  

Ред речи у исказноји упитној реченици.  

Предлози уз глаголе мировања.  

(Интер)културни садржаји:култура 

становања, однос према живој и неживој 

природи.  
 

Описивање уобичајених и 

тренутних активности, 

планова и способности  
 

- разуме једноставне 

исказе о уобичајеним и 

тренутним 

активностима и 

способностима и 

реагује на њих;  

- опише и планира 

уобичајене и тренутнe 

активности кратким 

једноставним језичким 

средствима;  

- опише шта уме/не уме 

да (у)ради;  

 
 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама  
Слушање и читање описа у вези са 

уобичајеним и тренутним активно-стима, 

плановима и способностима у породичној и 

школској средини; састављање порука и 

спискова у вези са уобичајеним и тренутним 

активностима, плановима и способностима.  

Садржаји  
Was machst du jetzt/heute Nachmittag?  

Ich mache meine Hausaufgaben.  

Ich wohne ganz oben im Haus/im fünften Stock.  

Hast du eine Wohnung oder ein Haus? Wann 

gehst du schlafen? Hast du freitags immer 

Deutsch.  

Ich gehe dreimal der Woche zum Training.  

Употреба прилога за време и место 

(donnerstags/da, dort, hier) .  

Ред речи у исказној, упитној и узвичној 

реченици.  

(Интер)културни садржаји: радно време, 

разонода, живот породице.  
 

Исказивање потреба, осета и 

осећања  
 

- 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;  

 

 

 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама  
Слушање и читање исказа у вези са 

потребама, осетима, осећањима; 

саопштавање потреба и осета и предлагање 

решења у вези с њима; усмено и писано 

исказивање својих осећања и (емпатично) 

реаговање на туђа.  

Садржаји  
Ich bin durstig. Ich habe Hunger. Mir ist 

kalt/heiß. Ich bin müde/tautrig/froh.  

Möchtest du schlafen? Etwas Wasser trinken? 

Möchtest du ein Käsebrot?  

Личне заменице у номинативу, дативу и 

акузативу.  

(Интер)културни садржаји: мимика и 

гестикулација; употреба емотикона.  
  

Исказивање просторних 

односа и величина  
 

- разуме једноставна 

обавештења о простору 

и оријентацији у 

простору и реагује на 

њих;  

- тражи и пружи кратка 

и једноставна 

обавештења о 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама  
Слушање и читање краћих текстова у којима се 

на једноставан начин описују просторни 

односи и оријентација у простору; усмено и 

писано тражење и давање информација о 

сналажењу / оријентацији у простору; усмено и 

писано описивање просторних односа у 
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оријентацији у 

простору;  

- опише непосредни 

простор у којем се 

креће;  

 
 

приватном и јавном простору (соба, стан, кућа, 

учионица, школа, музеј, биоскоп).  

Садржаји  
Wo ist dein Sportzeug? Wo liegt die Schweiz auf 

der Landkarte? Wo ist die Bank?  

Ich bin vor /neben / hinter der Garage. Meine 

Mutter ist auf dem Markt/ im Supermarkt / bei 

ihrer Frisörin. Die Bäckerei ist neben der Schule. 

Meine Stadt ist in Nordserbien.  

Enschuldigung, wie kommen ich zum Theater? – 

Gehen Sie nur geradeaus, etwa 50m.  

Употреба датива и акузатива уз глаголе 

мировања и кретања у простору.  

Прилози за место: geradeaus, links, rechts.  

(Интер)културни садржаји: јавни простор, 

култура становања.  
 

Исказивање времена 

(хронолошког и 

метеоролошког)  
 

- разуме једноставна 

обавештења о 

хронолошком/метеороло

шком времену и реагује 

на њих;  

- тражи и даје кратка и 

једноставна обавештења 

о  

 

хронолошком 

/метеоролошком 

времену;  

 

 

 
 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама  
Слушање и читање кратких текстова који се 

односе на тачно време, дан, месец или део дана 

(разглас/план вожње на  

аутобуској/железничког станици, аеродрому; 

биоскопски програм, договор за неку 

активност) или на метеоролошко време 

(тренутне или уобичајене временске прилике); 

усмено и писано тражење и давање 

информација о времену дешавања неке 

активности или метеоролошким приликама.  

Садржаји  
Wie spät ist es? Es ist Viertel nach neun. Es ist 

einundzwanzig Uhr fünfzehn. Wann beginnt die 

Schule? Am ersten September. Am Donnerstag. 

Um 8 Uhr.  

Wie ist das Wetter? Es regnet/scheit.  

Die Sonne scheint. Es ist kalt/warm/heiß.  

Употреба фраза за званично и незванично 

исказивање сатнице. Употреба предлога (am, 

um, nach, vor).  

Безлични глаголи (рецептивно).  

(Интер)културнисадржаји: клима, разговор о 

времену, географске дестинације.  
 

Изражавање припадања/ 

неприпадањаипоседовања/ 

непоседовања  
 

- 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;  

 
 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама  
Слушање и читање краћих текстова с 

једноставним исказима за изражавање 

припадања / неприпадања и поседовања / 

непоседовања и реаговање на њих; усмено и 

писано, исказивање припадања / неприпадања 

и поседовања / непоседовања.  

Садржаји  
Ist das deine Katze? Nein, das ist Marias Katze. 

Mein Hund ist nicht da.  

Das ist das Haus von meinen Eltern.  

Mimi ist die Katze von Barbara. Hast du einen 

Kugelschreiber? Ich brauche einen Regenschirm. 

– Hier ist mein Kugelschreiber.  

Употреба присвојних чланова. Изражавање 

припадности предлогом von + датив.  

(Интер)културни садржаји: породица и 
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пријатељи, однос према животињама, кућни 

љубимци.  

 
 

Изражавање допадања/ 

недопадања  
 

- разуме једноставне исказе 

за изражавање 

допадања/недопадања, 

слагања/неслагањаи реагује 

на њих;  

- тражи мишљење и 

изражава 

допадање/недопадање 

једноставним језичким 

средствима;  

 
 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама  
Слушање и читање краћих текстова с 

једноставним исказима за изражавање 

допадања / недопадања и реаговање на њих; 

усмено и писано исказивање слагања / 

неслагања, допадања / недопадања.  

Садржаји  
Ich mag Rockmusik. Ich liebe meine Familie und 

meine Freunde.  

Ich schwimme gern.  

Mein Lieblingssport ist Volleyball. Skifahren finde 

ich doof.  

Wie findest du die neue Mathelehrerin? Ich finde 

sie nett.  

Презент модалног глагола mögen  

Сложенице – род и грађење: (рецептивно).  

Глагол finden за изражавање 

допадања/недопадања.  

(Интер)културни садржаји: уметност 

(књижевност за младе, стрип, филм, музика...), 

храна, спорт.  
 

Изражавање количине и 

бројева  
 

- 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;  

 
 

Језичке активности у комуникативним 

ситуацијама  
Слушање и читање једноставних исказа које 

садрже информације у вези са количином и 

бројевима (новчани износ, узраст, време, број 

телефона и слично); усмено и писано 

коришћење једноставних исказа са бројевима 

до 100.  

Садржаји  
Wie viele Menschen stehen da? Wieviel Butter 

brauchst du für den Kuchen? 200 Gramm.  

Gibt es etwas Butter im Kühlschrank?Nein, wir 

brauchen Butter.  

Ich kaufe vier Flaschen Öl, eine Packung Salz, 

einen Becher Joghurt, zwei Schachteln Pralinen. 

 

Was kostet das? Das macht 15,50 Euro. Meine 

Einkaufsliste: zwei Kilo Äpfel, drei Liter Milch, 

ein Pfund Kaffee.  

Употреба језичких средстава 

квантификације. Употреба лексике којом се 

именује амбалажа. Исказивање количине и 
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цене. Бројеви до 100.  

(Интер)културни садржаји: друштвено 

окружење, путовања.  

  

 

 

Начин остваривања програма 

Активности ученика: 

Током часа се препоручује динамично смењивање активности које не би требало да трају дуже од 15 

минута. 

1) Слушање и реаговање на команде наставника или са траке (слушај, пиши, повежи, одреди, али и 
активности у вези с радом у учионици: цртај, сеци, боји, отвори/затвори свеску итд.); 

2) Рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације итд.); 

3) Мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу или 

родитеље и сл.); 

4) Вежбе слушања (према упутствима наставника или са траке повезати појмове у вежбанци, додати 
делове слике, допунити информације, селектовати тачне и нетачне исказе, утврдити хронологију и 

сл.); 

5) Игре примерене узрасту; 
6) Певање у групи; 
7) Класирање и упоређивање (по количини, облику, боји, годишњим добима, волим / не волим, 

компарације...); 

8) Решавање "текућих проблема" у разреду, тј. договори и мини-пројекти; 

9) Цртање по диктату, израда сликовног речника; 
10) "Превођење" исказа у гест и геста у исказ; 
11) Повезивање звучног материјала са илустрацијом и текстом, повезивање наслова с текстом или, 

пак, именовање наслова; 

12) Заједничко прављење илустрованих и писаних материјала (извештај/дневник са путовања, 

рекламни плакат, програм приредбе или неке друге манифестације); 

13) Разумевање писаног језика: 
o уочавање дистинктивних обележја која указују на граматичке специфичности (род, број, 

глаголско време, лице...) 

o  препознавање везе између група слова и гласова 

o  одговарање на једноставна питања у вези с текстом, тачно/нетачно, вишеструки избор 

o  извршавање прочитаних упутстава и наредби 

14) Увођење дечје књижевности и транспоновање у друге медије: игру, песму, драмски израз, ликовни 
израз; 

15) Писмено изражавање: 
o повезивање гласова и групе слова 

o замењивање речи цртежом или сликом 

o проналажење недостајуће речи (употпуњавање низа, проналажење "уљеза", осмосмерке, 

укрштене речи, и слично) 
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o повезивање краћег текста и реченица са сликама/илустрацијама 

o попуњавање формулара (пријава за курс, претплату на дечји часопис или сл., налепнице за 

кофер) 

o писање честитки и разгледница 

o писање краћих текстова. 

Активности наставника: организатор наставе, реализатор наставе, партнер у педагошкој 

комуникацији, партнер у афективној комуникацији са децом, мотивише ученика и развија њихова 

интересовања, прати напредовање ученика, оцењивач, утиче на социјалне односе у одељењу, 

самоевалуација, контрола часа. 

         

       Наставне методе: вербалне (монолошка, дијалошка), текст метода, метода писаних радова, 

хеуристички приступ, игровне, илустративне методе 

Упутство за оцењивање 

Елементи који се оцењују не треба да се разликују од уобичајених активности на часу. Исто тако, 

оцењивање треба схватити као саставни део процеса наставе и учења, а не као изоловану активност која 

подиже ниво стреса код ученика. Оцењивањем и евалуацијом треба да се обезбеди напредовање ученика 

у складу са оперативним задацима и квалитет и ефикасност наставе. Оцењивање се спроводи са акцентом 

на провери постигнућа и савладаности ради јачања мотивације, а не на учињеним грешкама. 

Елементи за проверу и оцењивање: 

 разумевање говора 

 разумевање краћег писаног текста 

 усмено изражавање 

 писмено изражавање 

 усвојеност лексичких садржаја 

 усвојеност граматичких структура 

 правопис 

 залагање на часу 

 израда домаћих задатака и пројеката (појединачних, у пару и групи). 

Начини провере морају бити познати ученицима, односно у складу са техникама, типологијом вежби и 

врстама активности које се примењују на редовним часовима. 
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Глобални  план наставе немачког језика за пети разред 

– недељни фонд часова 2, годишњи 72 часа 

 
 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

ОБРАДА УТВРЂИВАЊЕ УКУПНО КОРЕЛАЦИЈА 

1.Добар почетак 3 6 9 Српски језик, 

енглески језик, 

грађанско 

васпитање и 

географија 

2. Мој друг, ти и ја 3 6 9 

3. Мој град 3 6 9 

4. Моја породица 3 6 9 

5. Школа и 

школски прибор 

3 6 9 

6. Моји хобији 3 6 9 

7. Шта волиш да 

једеш? 

3 6 9 

8. Ура, школа! 3 6 9 

 

Предвиђен је један писмени задатак у другом полугодишту. 

 

 

ПЛАН ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА ЗА 5. РАЗРЕД 

(20 ЧАСОВА) 

 Циљеви: Подстицати ученике који на часовима редовне наставе не постижу резултате.  

 

5. 1.15.1.  Допунска настава за 5. разред 

 
1.Презент глагола 

2.Компарација придева 

3.Једнина и множина именица 

4.Презент модалних глагола 

5.Присвојни члан за 3.лице једнине 

6.Неодређене заменице 

7.Присвојне заменице 

8.Личне заменице у номинативу 

9.Личне заменице у дативу једнине 

10.Предлози за место 

11.Предлози са дативом 

12.Ред речи у реченици 

 

 

План рада допунске наставе пратиће општи план рада и биће прилагођен потребама ученика, који 

похађају допунску наставу кроз оперативни месечни план наставника. 
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5.1.15.2.  Додатна настава за 5.разред 
 

Додатна настава се ради са напреднијим ученицима како би проширили своје знање.Циљ додатне наставе 

је и ближе упознавање ученика са немачком културом и њеним знаменитостима. 

1.То сам ја 

2.Моја породица 

3.Спорт  

4.Мој друг 

5.Музика коју волим 

6.Дан једног Немца 

7.Мој дневник 

8.Моја школа 

9.Мој град 

10.Берлин-главни град Немачке 

11.То је Немачка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 

 

 

В. СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 
 

 

Назив предмета: 5. 1. 16. ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ 

 

Годишњи фонд наставе цртања, сликања и вајања износи 36 часова 

Недељни фонд наставе цртања, сликања и вајања износи 1 час 

 

 Циљ васпитно - образовног рада овог изборног предмета јесте да додатно подстиче развој и 

практичних и теоријских знања ученика која су важна за њихово слободно, спонтано и креативно 

комбиновање ликовних уметности у области: цртања, сликања, вајања, графике, примењених уметности 

и визуелних комуникација, а у циљу развоја њиховог креативног мишљења. 

 Изборна настава такође: 

- омогућава и подстиче развој учениковог спонтаног и креативног мишљења у обласима 

ликовне културе; 

- омогућава и подстиче ученике на савладавање технолошких поступака ликовног рада у 

оквиру одређених средстава и медијума; 

- мотивише ученике на упознавање основних елемената и закономерности ликовног језика; 

- развија способности и веће осетљивости ученика за опажање свих ликовних елемената; 

- ствара услове да ученици на часовима у процесу реализације садржаја користе различите 

технике  и средства и да креативним изражавањем боље упознају њихова визуелна и 

ликовна својства; 

- развија способности ученика за визуелно памђење, за повезивање опажених информација 

као основе увођења у креативно визуелно мишљење; 

- развија већу осетљивост за ликовне и визуелне вредности које се стичу у настави, а 

примењују у раду и животу; 

- развија моторичке способности ученика и навике за лепо писање; 

- континуирано попдстиче и прати интересовања за посећивањем музеја, изложби и јача 

потребе код ученика за чување културних добара и естетског изгледа средине у којој 

ученици живе и раде; 

-  ствара услове да се упознавањем ликовних уметности боље разумеју природне 

законитости и друштвене појаве; 

- омогућава разумевање позитивног емоционалног става према вредностима израженим у  

делима различитих подручја уметности; 

- развија способности за препознавање основних својстава традиционалне, модерне и 

савремене уметности. 
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активности 

ученика 

 

активности 

наставника 

корелација 

 

наставна 

средства 

начин праћења 

и оцењивања 

 

 

1 

 

 

 

ЦРТАЊЕ 

  

 

   

 

   12 

 

 

 

 10 

 

 

 

   2 

Метода усменог 

излагања 

(предавање, 

описивање, 

објашњавање);  

методе дијалога, 

демонстрације, 

показивања, 

илустрације                   

Перцепција, 

аперцепција; 

цртање 

различитим 

цртачким 

материјалима, 

опажање ритма, 

линија, боја, 

облика,... 

Подстицање и 

мотивисање 

ученика да  се 

ликово изражавају 

и развијајање 

креативности  код 

њих упознавањем  

и применом 

различитих 

ликовних техника 

и мат. 

Ликовна 

култура 

Различити 

цртачки  

материјали 

(меке оловке, 

креде перо 

трска, туш и 

перо,...)  остала 

дидактичка 

средства. 

Праћење индивидуалног рада и 

напредовања уз сталне индивидуалне 

инструкције и естетсе анализе. 

 

 

2 

 

СЛИКАЊЕ 

 

 

 

 

   12 

 

 

 10 

 

   

 

 

 

   2 

Метода усменог 

излагања ,  

методе дијалога, 

демонстрације, 

показивања, 

илустрације,...         

Перцепција, 

аперцепција; 

цртање, 

сликање, 

колажирање, 

опажање ритма, 

линија, боја, 

облика. 

Оспособљавање 

ученика ѕа 

самосталао 

ликовно 

изражавање, 

обогаћивање скале 

појединих боја и 

њиховог односа и 

увођење у бојене 

вредн. сликањем 

по природи и 

илустровањем. 

Ликовна 

култура 

Сликарски  и 

цртачки 

материјали,  

колаж, остала 

дидактичка 

средства. 

Праћење индивидуалног рада и 

напредовања уз сталне инструкције, 

естетсе анализе. Формирање мапа  са 

радовима и дневника за праћење 

напред. уч.  за време наставе. 

 

 

3 

 

 

ВАЈАЊЕ 

 

 

 

    12 

 

    10 

 

 

   

 2 

Метода усменог 

излагања ,  

методе дијалога, 

демонстрације, 

показивања, 

илустрације     

Перцепција, 

аперцепција; 

тродимензиона-

лно обликовање 

Подстицање 

стваралачког 

мишљења и 

понашања. 

Ликовна 

култура, 

техничко и 

информатичко 

образовање 

Цртачки,  и 

вајарски 

материјали као 

и очигледна 

дидактичка 

средства. 

Праћење индивид. рада и напредовања 

уз сталне индивидуалне инструкције            

и естетске анализе и усвојености знања 

везаног за појам и разноликост облика. 
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5. 1. 17. ХОР И ОРКЕСТАР  
 

Учешће ученика у друштвеним, техничким, хуманитарним, спортским и културним 

активностима  доприноси многим важним исходима образовања и васпитања, као што су: 

 задовољењење различитих образовних потреба и  интересовања ученика; 

 препознавање  професионалних способности и интересовања, упознавање са светом рада; 

 надоградња исхода који се остварују у оквиру редовне наставе и допринос развоју 

међупредметних исхода; 

 унапређивање различитих способности (интелектуалне, физичке, креативне, радне...); 

 јачање капацитета ученика за разликовање безбедног од небезбедног понашања и заштиту од 

ризичног понашања;  

 подстицање хуманог и одговорног односа према себи, другима и окружењу, јачање 

осетљивости за оне којима је потребна помоћ (нпр. стари и болесни); 

 унапређивање различитих врста писмености (језичке, медијске, културне, научне...);   

 култивисање коришћења слободног времена; 

 подстицање интеркултуралног дијалога; 

 разумевање концепта инклузије и јачање осетљивости за различитост; 

 јачање генерацијских веза између ученика различитих одељења без компетитивности; 

 релаксацију, растерећење напетости ученика, самоисказивање; 

 јачање везе са локалном заједницом; 

 развој осећања припадности својој школској заједници; 

 подстицање самосталности, проактивности и предузимљивост; 

 припрема за решавање различитих животних ситуација; 

 промоција школе и њеног идентитета.  

Школа треба да настоји да резултати рада ученика у оквиру слободних активности постану видљиви 

како у оквиру школе тако и шире (нпр. организовање представа, изложби, базара, објављивање на 

сајту,смотре стваралаштва, спортски сусрети итд.). 

Школа је обавезна да организује рад хорова, и то: хор млађих разреда и хор старијих разреда. 

Хорови могу бити организовани као: хор млађих разреда, хор старијих разреда, разредни хор или хор 

на нивоу школе, од 1. до 8. разреда. Часови хора се изводе континуирано од почетка до краја 

школске године и као редовна настава улазе у недељни фонд часова наставника музичке културе. 

Недељни (2), односно годишњи фонд часова (72) хора и оркестра петог разреда је приказан у 

наставном плану и односи се на фонд наставника, а недељна оптерећеност ученика је један (1) час. 

Часови рада са хором (45 минута) уносе се у распоред школе и део су радне обавезе ученика које 

одабере наставник. Хор треба да броји минимум 35 чланова и може да обухвата сва одељења истог 

разреда у школи. 

Певање у хору буди и развија изражајне и стваралачке склоности ученика и има свој образовни и 

васпитни циљ.  

Образовни циљ обухвата развијање слуха и ритма, ширење гласовних могућности и учвршћивање 

интонације, способност за фино нијансирање и изражајно певање применом елемената музичке 

изражајности (темпо, динамика...), упознавање страних језика, литерарних текстова, што све води ка 

развијању естетских критеријума.  

Вaспитни циљ oбухвaтa рaзвиjaњe oсeћaњa припaднoсти кoлeктиву – тимски рад, развијање 

тoлeрaнциje, дисциплине, пoштoвaњa рaзличитoсти и прaвилa пoнaшaњa, рaзвиjaњe oдгoвoрнoсти, 
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стицање самопоуздања, саваладавање треме и пружање помоћи у смислу вршњачког учења и 

сарадње. 

Значајан је утицај музике на здравље (психолошки, социолошки, емоционални развој), тако да и 

певање у хору значајно доприноси смањењу стреса, агресивности и побољшању здравља уопште. 

Репертоар школских хорова обухвата одговарајућа дела домаћих и страних аутора разних епоха, као 

и народне, пригодне, песме савремених дечјих композитора и композиције са фестивала дечјег 

стваралаштва. У току школске године потребно је са хором извести најмање десет двогласних и 

трогласних композиција, a cappella или уз инструменталну пратњу. При избору песама наставник 

треба да пође од узраста ученика, процене гласовних могућности, и примереног литералног 

садржаја.  

Наставник формира хор на основу провере слуха и певачких способности ученика, дикције и осећаја 

за ритам, након чега следи класификовање певача по гласовима. 

Хорске пробе се изводе одвојено по гласовима и заједно. Програм рада са хором треба да садржи 

пригодне композиције, као и дела озбиљније уметничке вредности, у зависности од могућности 

ансамбла. 

Обрађене композиције изводити на редовним школским активностима (Дан школе, Свечана послава 

поводом обележавања школске славе Светог Саве, Годишњи концерт...), као и на културним 

манифестацијама у школи и ван ње. 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Наставник формира хор на основу провере слуха и певачких способности ученика, дикције и 

осећаја за ритам, након чега следи класификовање певача по гласовима. 

Хорске пробе се изводе одвојено по гласовима и заједно. Програм рада са хором треба да садржи 

пригодне композиције, као и дела озбиљније уметничке вредности, у зависности од могућности 

ансамбла. 

Садржај рада: 

- одабир и разврставање гласова; 

- вежбе дисања, дикције и интонације; 

- хорско распевавање и техничке вежбе; 

- интонативне вежбе и решавање појединих проблема из хорске партитуре  

      (интервалски, хармонски, стилски); 

- музичка и психолошка обрада композиције; 

- увежбавање хорских деоница појединачно и заједно; 

- остваривање програма и наступа према годишњем програму школе. 

На часовима хора, наставник треба да укаже на грађу и важност механизма који учествује у 

формирању тона у оквиру певачког апарата. Дисање, дикција и артикулација представљају основу 

вокалне технике па тако вежбе дисања и распевавања морају бити стално заступљене. Услов 

правилног дисања и правилно држање тела. Препоручује се комбиновано дисање, нос и уста 

истовремено, и то трбушно, дијафрагматично дисање. Певач на слушаоца делује и тоном и речју. У 

том смислу наставник треба да инсистира на доброј дикцији која подразумева јасан и разговетан  

изговор текста, односно самогласника и сугласника, али и на правилном акцентовању речи. 

Препоручљиво је певање вокала на истој тонској висини, уз минимално покретање вилице у циљу 

изједначавања вокала, а у циљу добијања  уједначене хорске боје.  
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Код обраде нове песме или композиције прво се приступа детаљној анализа текста. Уколико је текст 

на страном језику, ученици морају научити правилно да читају текст, изговарају нове, непознате 

гласове који не постоје у матерњем језику и упознају се са значењем текста. У оквиру анализе текста 

важно је обратити пажњу и на акцентовање речи и слогова у зависности од дела такта у коме се 

налазе и мелодијског тока. Следи анализа нотног текста и усвајање мелодије у фрагментима. Ова 

фаза припреме захтева одвојене пробе по гласовима. На заједничкој проби хора, након усвајања 

песме/композиције у целини треба обатити пажњу на динамику и агогику.  

Обрађене композиције изводити на редовним школским активностима (Дан школе, Свечана послава 

поводом обележавања школске славе Светог Саве, Годишњи концерт...), културним 

манифестацијама у школи и ван ње, као и на фестивалима и такмичењима хорова, како у земљи, тако 

и ван ње. 

 

ОРКЕСТАР 

Оркестар може да се образује у зависности од услова школе. Оркестар је инструментални 

састав од најмање 10 извођача који свирају у најмање три самосталне деонице. 

Могу се образовати оркестри блок флаута, тамбурица, гудачког састава, хармоника, мандолина, као 

и мешовити оркестри. 

Недељни (2), односно годишњи фонд часова (72) хора и оркестра петог разреда је приказан у 

наставном плану и односи се на фонд наставника, а недељна оптерећеност ученика је један час. 

Рад наставника са оркестром као редовна настава улази у недељни фонд часова наставника музичке 

културе, а ученицима је део радне обавезе. 

Садржаји рада: 

– избор инструмената и извођача у формирању оркестра; 

– избор композиција према могућностима извођача и саставу оркестра;  

– техничке и интонативне вежбе; 

– расписивање деоница и увежбавање по групама (прстомет, интонација, фразирање); 

– спајање по групама (I-II; II-III; I-III); 

– заједничко свирање целог оркестра, ритмичко – интонативно и стилско обликовање 

композиције. 

У избору оркестарског материјала и аранжмана водити рачуна о врсти ансамбла, узрасту ученика и 

њиховим извођачким способностима. Репертоар школског оркестра чине дела домаћих и страних 

композитора разних епоха у оригиналном облику или прилагођена за постојећи школски састав. 

Школски оркестар може наступити самостало или као пратња хору. 
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                                            5. 1. 18.  ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 
 

Годишњи фонд наставе чувари природе износи 36 часова 

Недељни фонд наставе чувари природе износи 1 час 

 

  

 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. 

 

 Задаци наставе 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 загаађивања 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. 

  

 

Садржаји програма 

 

1. Положај и улога човека у природи (14); 

2. Природна богатства – ресурси и одрживо коришћење (8); 

3. Извори и последице загађивања животне средине (6); 

4. Биодиверзитет биолошка разноврсност (6). 

 

 

Начини 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 

младих 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 интересовања и креативност ученика у покушају да самостално објасне 

узроке и последице човековог дејства на животне средине.  

Оперативна разрада програмских садржаја препуштена је наставницима који 

сами креирају време, место извођења и број часова за одређене теме. 
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5. 1. 19. СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ 
 

ЦИЉ ИЗУЧАВАЊА ПРЕДМЕТА је проширивање знања из области опште културе и 

оспособљавање ученика да, кроз упознавање с начином живота људи у прошлости, боље разумеју 

свет и време у коме живе и развију свест о континуитету и укорењености. Ученици би требало да се 

упознају са специфичностима динамике културних промена и да науче како да сагледају себе у 

контексту "другог", да би сопствени идентитет што потпуније интегрисали у шири контекст разуђене 

и сложене садашњости.                            

 

ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА су да ученици, кроз наставу усмерену ка упознавању с различитим 

елементима свакодневног живота, као што су односи у породици, исхрана, образовање, дечје игре, 

забава, станишта, одевање итд, уоче њихову условљеност историјским процесима и догађајима. 

Концепција наставе овог изборног предмета нагласак ставља на упознавање с основним елементима 

свакодневног живота у прошлости Србије, Југоисточне Европе, Средоземља и Европе у целини, с 

намером да се уоче њихови заједнички именитељи и упознају различитости које постоје у датом 

историјском контексту, као и у односу на савремено доба у којем ученик живи. Подстицањем 

радозналости, креативности и истраживачког духа у проучавању овог предмета, ученици треба да се 

оспособе да формирају јаснију слику о прошлим временима, да овладају елементарним процедурама 

прикупљања историјске грађе, као и да развију критички однос према њој 

 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ: разумевање појма свакодневни живот; разумевање појма прошлост; 

разумевање значаја проучавања свакодневног живота у прошлости; усвајање и продубљивање знања 

о разликама између свакодневног живота данас и у прошлости; идентификовање актуелних дечјих 

игара (врсте и њихова функција); упознавање с дечјим играма у прошлости (врсте и њихова 

функција); идентификовање сличности и разлика између игара некад и сад; разумевање значаја игре 

у развоју појединца и друштва; упознавање са свакодневним животом људи у праисторији; 

упознавање са свакодневним животом народа Старог истока; упознавање са свакодневним животом 

старих Грка; упознавање са свакодневним животом старих Римљана; подстицање ученика на 

самостални истраживачки рад; развијање способности повезивања знања из различитих области 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА:  

Програм за пети разред је концепцијски тако постављен да представља смисаону целину која 

истовремено отвара могућности за даљи развој и надоградњу садржаја у програмима овог предмета 

за шести, седми и осми разред. Састоји се из три тематске целине. 

Прва целина се може одредити као базична, јер сви програми за овај предмет од петог до осмог 

разреда њоме започињу. Садржаји у оквиру ове теме намењени су прецизнијем одређивању битних 

појмова као што су прошлост, хронологија, свакодневни живот, као и објашњавању значаја 

проучавања свакодневног живота људи у прошлости. 

Друга је фокусирана на само један садржај свакодневног живота. У петом разреду то је игра, која се 

обрађује полазећи од садашњости која је ученицима позната, ка све даљој прошлости. 

Трећа тематска целина се бави различитим аспектима свакодневног живота у одређеном временском 

периоду, у петом разреду то су праисторија и стари век, чиме се обезбеђује веза са проучавањем 

историјских догађаја у оквиру обавезног предмета историја и утире пут хронолошком развоју 

предмета. 

 

-кратка излагања наставника, гледање филмова, читање књига, дискусије, анализе шеме, 

графикони, документарни и играни видео и дигитални материјали, археолошки материјал или копије 

налаза, посете културно- историјским споменицима, компјутерске игрице које се заснивају на 

реконструкцији друштва из прошлости и др. 
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Корелација с другим обавезним и изборним наставним предметима као што су историја, 

географија, српски језик, ликовна и музичка култура, цртање, сликање и вајање, верска настава и 

грађанско васпитање 

 

НАЧИН ПРАЋЕЊА /ОЦЕЊИВАЊА УЧЕНИКА 

 

Праћење активности ученика на часу, учешће у разговору, дискусији, формативно праћење, 

сумативна оцена на класигикационим периодима. 

 

Теме /области Садржаји програма 

Увод Прошлост; Време (хронологија, оријентација у времену). Значај проучавања 

прошлости. Појам свакодневног живота ; Значај проучавања свакодневног живота 

у прошлости .  

Игре у прошлости Појам и феномен игре; Дечје игре у садашњости; Традиционалне игре у 

Србији; Играчке у прошлости; Дечје игре и игре одраслих (сличности и 

разлике). Олимпијске игре у античкој Грчкој (основ спортских игара 

савременог доба). 

Свакодневни живот у 

праисторији и старом 

веку 

Свакодневни живот људи у праисторији; Свакодневни живот 

праисторијских заједница ; Становање у праисторији ; Употребни 

предмети и накит ; Веровања (загробни живот, култ предака и плодности и 

култни предмети: жртвеници, ритони, зооморфне и антропоморфне 

фигурине...). Најзанимљивији археолошки налази и локалитети ; 

Свакодневни живот народа Старог истока Начин исхране у старом 

Египту и Месопотамији; Одевање у старом Египту и Месопотамији ; 

Становање у старом Египту и Месопотамији ; Породични односи у старом 

Египту и Месопотамији (положај мушкарца, жене и детета). Образовање у 

старом Египту и Месопотамији (писмо, техника писања, школе...). Обавезе 

становништва; Друштвени живот у старом Египту и Месопотамији; 

Употребни предмети у старом Египту и Месопотамији; . Лечење (болести и 

лековите биљке). Путовања и трговина код народа Старог истока. Изуми у 

старом Египту и Месопотамији. Веровања у старом Египту и 

Месопотамији (загробни живот, балсамовање, хороскопи, астрологија, 

ритуални обреди и предмети). Најзанимљивији археолошки налази и 

локалитети; Свакодневни живот старих Грка: Начин исхране старих 

Грка ; Одевање код старих Грка ; Становање у старој Грчкој ; Породични 

односи у старој Грчкој (положај мушкарца, жене и детета, свадбени 

обичаји, однос према старијима...). Образовање у старој Грчкој ; 

Друштвени живот у старој Грчкој (игра котабос, трке двоколица, гозбе, 

хетере, позоришта...). Медицина и наука у старој Грчкој (болести и лечење, 

Хипократ са Коса...). Веровања старих Грка ; Најзанимљивији археолошки 

налази и локалитети (атински Акропољ, Делфи, Ефес, Микена...). 

Свакодневни живот старих Римљана Начин исхране;Одевање 

;Становање ;Породични односи ;Образовање ;Друштвени живот у старом 

Риму ;Употребни предмети и накит; Римска војска ;Путовања и трговина 

;Веровања и ритуални обреди ;Лечење у старом Риму ;Најзанимљивији 

археолошки налази и локалитети (Сирмијум, Сингидунум, Наисус, 

Виминацијум - војни логор, Гамзиград - царска палата, Трајанов мост, 

римски Форум, Колосеум, Картагина, Помпеји...). 
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Г. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 
 

                                                   5. 1. 20.  МУЗИЧКА СЕКЦИЈА 

(1 час недељно/36 часова годишње) 

У свакој основној школи има деце чије се интересовање и љубав за музику не могу 

задовољити само оним што им пружа редовна настава. За такву децу може се организовати додатна 

настава или секције где се могу укључити у разне групе.  

У зависности од афинитета, креативних способности или извођачких могућности ученика рад се 

може организовати кроз следеће активности:  

 солистичко певање 

 групе певача 

 „Мала школа инструмента“ (клавир, гитара, тамбуре...) 

 групе инструмената 

 млади композитори 

 млади етномузиколози (прикупљање мало познатих или готово заборављених песама 

средине у којој живе) 

 музичко-креативне радионице (прављење музичких инструмената, илустрације везане за 

наставу музичке културе и школске музичке догађаје, ажурирање школског сајта, 

креирање, организација и реализација музичких догађаја...) 

 ритмичке радионице (модерни и традиционални плес, ритмичке игре, „бит боксинг“ – 

вокалне перкусије, игре чашама, штаповима...) 

 посете концертима у школи и ван ње (концерти еминентних уметника, концерти у 

организацији Музичке омладине или неког другог удружења, концерти ученика музичких 

школа, пријатеља школе, пројекције музичких филмова...) 

 музички уредник 

Програм рада треба прилагодити индивидуалним могућностима, зрелости и нивоу претходног знања 

сваког ученика. 
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                            5. 1. 21.  СЕКЦИЈА ОРИЈЕНТИРИНГ  
 

 Циљ секције је упознавање са оријентирингом као спортом, савладавње основних техника 

оријентиринга, коришћење компаса и обука ученика за самостално кретање по непознатом 

терену уз помоћ карте и компаса. 

      

 Функције секције су: 

o Развијање иницијативе и самосталности у раду ученика 

o Развијање стваралачког односа према раду 

o Побољшање дисциплине и реда у школи и ван ње 

o Друштвена афирмација личности ученика 

o Развијање другарства и солидарности 

o Развијање способности које не могу да дођу до изражаја кроз редовну наставу 

o Развијање ученичког самоуправљања 

o Развијање и формирање реалних основа за самовредновање, саморад и самоактивност 

o Испољавање такмичарског духа 

 

Задаци секције су: 

o Ставарање позитивне слике о оријентирингу код ученика 

o Научити ученике да читају карту 

o Научити ученике да се самостално крећу по природи 

o Оспособити ученике да разумеју рељеф и каректеристике рељефа 

o Развити самопоуздање у сопствене способности и могућности 

o Развити фер плеј и поштовање такмичарских правила 

o Развити когнитивно размишљање 

o Развити социјализацију 

 

 

Програм секције по месецима је следећи: 

Септембар Упознавање са оријентирингом, видео презентација спорта, шта је то карта, шта 

је то компас, како се користи, симболи на оријентиринг картама и објекти у 

природи. 

Октобар Самостално кретање са картом, самостални прелазак задате стазе, оријентисање 

карте помоћу компаса и објеката у природи, учествовање на такмичењима у 

оквиру БШЛ, викенд камп. 

Новембар Цртање карте учионице или дела школског дворишта, кретање по азимуту, 

кретање по задатој линији, учествовање на такмичењима у оквиру БШЛ. 

Децембар Допуна карте школског дворишта, ученици сами уочавају недостатке на карти, 

самостално прављење стазе. 

Фебруар Школско такмичење, постављање контролних тачака, осмишљавање тренинга. 

Март Меморија, учествовање на такмичењима у оквиру БШЛ, викенд камп. 

Април Нема карта, учествовање на такмичењима у оквиру БШЛ, викенд камп. 

Мај Учествовање на такмичењима у оквиру БШЛ, припрема за регионална и државна 

првенства. 
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                         ПЛАН И ПРОГРАМ ДВОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ 
 

Школа планира и организује излете, екскурзије и наставу у природи, на начин и под 

условима утврђеним наставним планом и програмом. Програм излета, екскурзија и наставе у 

природи  саставни је део школског програма и годишњег плана рада школе. Организација и 

реализација наставе у природи и екскурзија у првом и другом циклусу основног образовања 

и васпитања  спроводи се у складу са Упутством за реализацију екскурзије и наставе у 

природи у основној школи Министарства просвете број: 610-00-790/2010-01 од 16.09.2010. 

године и Законом о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ бр.124/12). 

 

 Екскурзија се организује и изводи уз претходну писмену сагласност родитеља, по 

правилу за најмање 60% ученика истог разреда и уколико су створени услови за остваривање 

циљева и задатака. Настава у природи организује се уз писмену сагласност родитеља, за 

најмање две трећине ученика одељења. Изузетно, екскурзија може да се организује ако 

писмену сагласност да најмање 60% родитеља ученика одељења. Извођење екскурзије за 

ученике истог разреда организује се са истим садржајем, по правилу, истовремено. Ако нису 

испуњени наведени услови, директор школе обуставља извођење екскурзије.   

 Екскурзије се планирају у току пролећа. 

 

Одељенска и стручна већа су доставиле план и програм екскурзија и наставе у природи 

Наставничком већу које је исте усвојило и на тај план је Савет родитеља дао сагласност 

(записнички је констатовано на седницама Наставничког већа и Савета родитеља). 

План и програм садржи образовно-васпитне и здравствене циљеве и задатке, садржаје 

којима се постављени циљеви реализују, планирани обухват ученика, носиоце предвиђених 

садржаја и активности, време трајања, путне правце, техничку организацију и начин 

финансирања. 

 

ПЕТИ РАЗРЕД 

 

 Време трајања: Два дана на пролеће  

 Путни правац:  Први дан:  Београд – Сремски Карловци – Стражилово – Суботица   

                                      Други дан: Палић – Зобнатица  – Београд     

 Програм  екскурзије: 

          Образовно-васпитни циљеви и задаци: 

- Упознавање ученика са културно-историјским знаменитостима и природним лепотама 

          Војводине 

- Међусобно дружење ученика и одељења 

- Обилазак знаменитости и манастира 

 

 Садржаји којима се циљеви реализују: 

      Први дан: Обилазак Сремских Карловаца (Саборна црква, Карловачка гимназија), 

одлазан на Стражилово (посета Бранковом гробу) , затим шетња, игра и дружење. Долазак у 

Суботицу, панорамско разгледање  града, вечера и ноћење. 

    Други дан: Посета Градској кући у Суботици, одлазак на Палић и посета зоолошком врту; 

 Одлазак до Зобнатице, посета ергели коња –  шетња, игра, дружење, ручак и повратак за 

Београд. 
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 Планирани обухват ученика 

          60% ученика петог разреда. 

 Носиоци предвиђених садржаја и активности 

Носиоци припреме , организације и извођења програма екскурзије и  наставе у природи су : 

директор школе , стручни вођа пута , одељенски старешина или други наставник кога одреди 

директор школе.Стручног вођу пута бира директор школе из реда наставника  који остварује 

наставни план и програм.Стручни вођа пута може бити и директор школе. 

Стручни вођа пута прати и спроводи програм који се односи на остваривање постављених 

образовно-васпитних циљева и задатака и одговарајућих садржаја. 

Одељенски старешина координира остваривање садржаја и активности предвиђених 

програмом екскурзије , стара се о безбедности и понашању  ученика. 

 

 Техничка организација и начин финансирања 

Поступак реализације и организације наставе у природи и екскурзија  спроводи се у 

складу са Законом о јавним набавкама. 

Поступак јавне набавке спроводи Комисија за јавну набавку која се именује решењем 

наручиоца.Средства за јавну набавку реализују се преко рачуна родитељски динар. 

Приликом уговарања путовања, директор је дужан да, уговором са понуђачем, 

обезбеди потребне услове за удобан и безбедан превоз ученика у односу на ангажовани број 

аутобуса и расположиви број седишта. Превоз аутобусом  не обавља се ноћу, у времену од 22 

до 5 часова. 

Приликом закључивања уговора са агенцијом која организује  превоз аутобусом , 

директор школе је дужан да обезбеди да превозник пре отпочињања путовања поднесе: 

--записник о извршеном техничком прегледу аутобуса, не старији од пет дана ;  

--тахографске улошке за претходна два дана - за возаче који су ангажовани за превоз 

ученика. 

За путовања дужа од једног дана обезбеђује се лекар – пратилац. 

Директор школе је у обавези да, најкасније 48 часова пре отпочињања  путовања 

обавести надлежни орган унутрашњих послова о: превознику, месту и времену поласка  

ученика; броју ангажованих аутобуса и броју пријављених ученика, наставног и другог 

особља које учествује у извођењу путовања како би орган унутрашњих послова извршио 

контролу  документације и техничке исправности возила одређених за превоз, непосредно 

пре отпочињања путовања. Уколико надлежни орган унутрашњих послова утврди 

неисправност документације или техничку неисправност возила, или да било који други 

разлог у погледу  психофизичке способности возача, директор или стручни вођа пута 

обуставиће путовање до отлањања уочених недостатака. 

За сва путовања дужа од једног дана неопходно је да родитељ (старатељ) достави 

здравствени лист. 

После изведеног путовања, стручни вођа пута односно одељенски старешина и 

представник извођача путовања, сачињавају забелешку о извођењу путовања, после чега 

стручни  вођа пута односно одељенски старешина, у року од три дана сачињава извештај, 

који подноси директору, са оценом о извођењу и квалитету пружених услуга. Извештај се 

доставља савету родитеља и наставничком већу ради разматрања, а школском одбору ради  

разматрања и усвајања. 
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ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА  ПЕТОГ  РАЗРЕДА 

Садржај рада 
Време 

(месец) 

Носилац 

посла 

Упознавање са наставним планом и програмом за пети разред 

6 

Веће, педагог, директор 

Координатор, руководиоци 

актива, доректор школе 

Израда анекса Школског програма за пети разред у складу са 

наставним планом и програмом за други циклус основног 

образовања и васпитања 

Упознавање са правилником о реализацији екскурзија и 

планирање садржаја истог 
6,8 

 

Руководилац Већа, педагог, 

психолог 

Одељенске старешине 

Програмирање и координација у редовној допунској и додатној 

настави 

8 Израда распореда часова 

Усвајање распореда писмених задатака, вежби и излета ученика 

Распоређивање новоуписаних ученика и поноваца 

Анкетирање ученика за избрани спорт 

Праћење адаптације ученика 5. разреда 
9 

Организовање излета на Аду Циганлију 

Одређивање ученика за додатну наставу, секције хор и оркестар 

Одељенски старешина, 

психолог, руководилац Већа, 

предметни наставници, 

чланови Већа 

Оптерећеност ученика 

10,11 

Одређивање ученика за допунску наставу и праћење 

напредовања 

Анализа успеха ученика на крају првог тромесечја и анализа 

других видова образовно-васпитног рада 

Посета биоскопу 

Припреме за прославу Савиндана 

Анализа успеха на крају првог полугодишта, анализа рада већа  

12 Чланови Већа Анализа развојног плана школе                     

 

Рад секција и укључивање ученика на такмичења 

1 
Чланови Већа 

Педагог, психолог 

Анализа допунске и додатне наставе и коришћење наставних 

средстава 

Прослава Савиндана 

Запажање педагошко-психолошке службе о појединим 

ученицима 

Анализа успеха и дисциплине на полугодишту 
2 

Одељенске старешине 

Руководилац Већа Посета позоришту 

Реализација редовне, допунске и додатне наставе 
3 

Руководилац Већа, 

Одељенске старешине 

Чланови Већа 

Припреме за екскурзију 

Реализација екскурзије 

4,5 
Ангажовање ученика у ваннаставним активностима, извештаји 

са такмичења 

Анкетирање ученика за изборне предмете 

Утврђивање успеха и владање на крају другог полугодишта 

6 
Руководилац Већа 

чланови Већа 

Учешће у изради  Школског програма 

Анализа и евалуација развојног програна школе 

Резултати такмичења, похвале и награде ученицима 

Остваривање плана и програма рада свих видова васпитно 

образовног рада 

Извештај о раду Већа и план за наредну годину 
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                                         План и програм рада одељенског старешине 

 

Садржај рада 
Време 

(месец) 

Носилац 

посла 

Договор о раду у новој школској години / 

школски календар, ритам радног дана 

Нови предмети, набавка уџбеника 

Упознавање ученика са документима: 

- Правила понашања у школи,  

- Правилник о дисциплинској и 

материјалној одговорности  

- Правилник о наградама 

Анкетирање за обавезни изборни предмет – 

изабрани спорт 

 

Септембар 
Одељенски старешина, одељенско 

веће, педагог, психолог, директор 

Пријављивање ученика за рад у секцијама, 

хору, оркестру  

Евидентирање ученика за  допунску наставу 

и додатни рад  

Како учимо из уџбеника – час у сарадњи са 

педагошком службом.  

Адаптација ученика на предметну наставу 

Октобар 
Одељенски старешина, одељенско 

веће, педагог, психолог 

Понашање ученика на јавном месту 

Успех и достигнућа ученика 
Новембар 

Одељенски старешина, одељенско 

веће, 

Књига је мој најбољи друг 

Опасност од петарди 

Прослава Нове године ван школске зграде 

Децембар 
Одељенски старешина, одељенско 

веће, 

Прослава Светог Саве Јануар 
Одељенски старешина, одељенско 

веће, 

Анализа успеха и мере за побољшање успеха Фебруар 
Одељенски старешина, одељенско 

веће, 

Припреме за такмичење 

Какав смо успех постигли на 3. 

класификационом периоду 

Март 
Одељенски старешина, одељенско 

веће, 

Разговор о екскурзији 

Мере за побољшање успеха 

Такмичења и резултати 

Април 
Одељенски старешина, одељенско 

веће, 

Припрема за екскурзију ученика 

Актуелна питања   

      Анкетирање за изборне предмете 

Мај 
Одељенски старешина, одељенско 

веће, 

Успех ученика на крају 2. полугодишта 

Награде, похвале, казне  
Јун 

Одељенски старешина, одељенско 

веће, 
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План и програм рада одељенске заједнице 

 

Садржај рада 
Време 

(месец) 

Носилац 

посла 

Избор одбора одељенске заједнице и подела 

дужности 

Упознавање ученика са правилима понашања у 

школи и ван ње  

Хигијена школске средине и њен утицај на здравље 

ученика  

Уредимо и улепшајмо простор око нас – образовање 

у функцији и заштити животне средине 

Септембар Одељенски старешина 

Прве оцене, потешкоће у савлађивању градива. 

Организовање помоћи друговима у учењу и други 

видови помоћи 

Васпитање за одржавање личне хигијене 

Хумани односи међу половима 

Хигијена спорта (значај физичке активности и 

утицај на нормални раст и развој превенција 

деформитета и трауматизма код школске деце) 

Октобар Одељенски старешина 

Сарадња ученик – наставник - родитељ 

Анализа успеха на тромесечју 

Болести неправилне исхране 

Превенција и лечење гојазности 

Новембар Одељенски старешина 

Припрема за прославу Светог Саве 

Разговор о опасностима од петарди. Социјални 

притисак вршњака и проблеми понашања 

Ризично понашање у дечијем узрасту 

Децембар Одељенски старешина 

Алкохолизам у породици 

Насиље у породици 

Злостављање деце у породици и заједници 

Јануар Одељенски старешина 

Култура рада (радне навике, одговорност према 

раду, стваралаштво – смисао стварања) 
Фебруар Одељенски старешина 

Анализа успеха у 3. класификационом периоду 

Превенција алкохолизма 

Пушење и здравље 

Злоупотреба дроге 

Превенција наркоманије 

Март Одељенски старешина 

Култура рада (радне навике, одговорност према 

раду, стваралаштво – смисао стварања) 

Средства масовне комуникације и њихов утицај на 

здравље 

Утицај информатичке технологије на здравље деце 

школског узраста 

,, Компјутерска зависност'' 

Април Одељенски старешина 

Разговор о екскурзији    

Видови рекреације, учешће у спортским 

такмичењима 

Мотивација ученика да поправе оцене 

Мај Одељенски старешина 

Похвале за успех 

Анализа рада и постигнутих резултата 
Јун Одељенски старешина 
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План и програм одељенске заједнице није одвојен од  предмета здравствено васпитање који је 

имплементиран у обавезним изборним предметима, секцијама, а чији су садржаји детаљније унети 

у Школски програм за пети разред. 

                                           

  Садржаји програма здравственог васпитања су : 

 

Садржаји: Носиоци активности 

Заштита и унапређивање животне средине:          

 Улога школе у екосистему  Наставник хемије, биологије 

 Однос појединца и друштва према човековој 
животној средини 

 Наставник хемије, биологије 

 Хигијена школске средине и њен утицај на 
здравље ученика (превенција деформитета и 

трауматизма код школске деце) 

 Здравствени радник – за 

ангажовање одговоран 

директор 

 Образовање у функцији и заштити животне 
средине 

 МПС 

  

Пубертет:  

 Раст и развој  Наставник биологије 

 Психоиемотивни развој  Психолог 

 Примасрне и секундарне полне карактеристике  Наставник биологије 

 Хумани односи међу половима  Психолог 

 Васпитање за одржавање личне хигијене  Одељенски старешина у 
сарадњи са биологом 

 Орално здравље  Стоматолог 

 Хугијена спорта (значај физичке активности и 
утицај на нормални раст иразвој превенција 

деформитета и трауматизма код школске деце) 

 Наставник физичког 

 Ментална хигијена (фактори који утичу на 

формирање личности 

 Психолог 

  

Исхрана:  

 Васпитање за правилну исхрану  Завод за заштиту здравља 

 Исхрана деце хранљиве материје – улога, значај 

и потребе 

 Завод за заштиту здравља  

 Болести неправилне исхране  Завод за заштиту здравља 

 Анорексија  Завод за заштиту здравља 

 Превенција и лечење гојазности  Завод за заштиту здравља 

 Контаминација хране  Завод за заштиту здравља 

  

Култура живљења и људске потребе:  

 Злоупотреба и манипукација људским потребама  Завод за заштиту здравља 

 Социјални притисак вршњака и проблеми 
понашања 

 Дефектолошки фалултет 

 Култура исхране, становања и одевања  Завод за заштиту здравља 

 Утицај породице на психосоцијални развој 
детета 

 Дефектолошки фалултет 

 Алкохолизам у породици  Филозофски факултет- смер 
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педагогије и психологије 

 Насиље у породици  Дефектолошки фалултет 

 Злостављање деце у породици и заједници  Филозофски факултет- смер 
педагогије и психологије 

 Култура рада (радне навике, одговорност према 
раду, стваралаштво – смисао стварања) 

 Филозофски факултет- смер 
педагогије и психологије 

 Средства масовне комуникације и њихов утицај 
на здравље 

 Филозофски факултет- смер 
педагогије и психологије 

 Утицај информатичке технологије на здравље 
деце школског узраста 

 Филозофски факултет- смер 
педагогије и психологије 

 ,, Компјутерска зависност''  Филозофски факултет- смер 
педагогије и психологије 

  

Болести зависности:  

 Ризично понашање у дечијем узрасту  Институт за ментално 
здравље 

 Превенција алкохолизма  Институт за ментално 
здравље 

 Пушење и здравље  Институт за ментално 
здравље 

 Злоупотреба дроге  Институт за ментално 
здравље 

 Превенција наркоманије  Институт за ментално 
здравље 
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6.  ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД 

 

 
1. Листа предмета и фонд часова у шестом разреду основног образовања 

А. Обавезни  наставни предмети Фонд часова 

 недељно годишње 

 Српски језик и књижевност 4 144 

 Страни језик – Немачки језик 2 72 

 Ликовна култура 1 36 

 Музичка култура 1 36 

 Историја 2 72 

 Географија 2 72 

 Физика 2 72 

 Математика 4 144 

 Биологија 2 72 

 Техника и технологија 2 72 

Информатика и рачунарство 1 36 

 Физичко и здравствено васпитање 2 72 + 54 

УКУПНО: А 

 
25 954 

 

УКУПНО: А + Б 

 
 28 1062 

 

Облици образовно – васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни наставни 

предмети 

 

Ред. 

број 

Облик образовно- 

васпитног рада 

Шести  разред 

Недељно годишње 

1. Редовна настава 28 1062 

2. Слободне наставне активности         1 36 

3. Допунска настава 1 36 

4. Додатна настава 1 36 

Б. Изборни наставни предмети Фонд часова 

 недељно годишње 

 Верска настава (православна и 

исламска) /Грађанско васпитање* 
1            36 

 Страни језик – Енглески језик** 2 72 

 Матерњи језик/ говор  

 са елементима националне 

културе *** 

1 36 

УКУПНО: Б  3 108 
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        Слободне наставне активности које школа нуди: 
                       Хор и оркестар 

                       Чувари природе 

                       Свакодневни живот у прошлости 

                       Цртање, сликање, вајање 

 
Ред. 

број 

Остали облици образовно-

васпитног рада 

Шести  разред 

недељно годишње 

1. Час одељенског старешине 1 36 

2. Ваннаставне активности           1-2 36-72 

3. Екскурзија до 2 дана годишње 

        

  

Напомене: 

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

**Ученик бира један од понуђених изборних наставних предмета. 

***Ученик бира страни језик са листе страних језика које нуди школа у складу са својим  

      кадровским могућностима и изучава га до краја другог циклуса; 

**** Слободне наставне активности школа планира Школским програмом и Годишњим планом 

рада.Ученик обавзно бира једну једну активност са листе од три слободне наставне активности 

које Школа нуди. 

          Ваннаставне активности могу да буду: друштвене, уметничке, техничке, хуманитарне, 

културне, као и друге активности у складу са просторним и људским ресурсима школе. 

 

Годишњи фонд часова за ученике шестог разреда износи: 1170 

Обавезни наставни предмети:   954 

Изборни наставни предмети:    108 

Слободне наставне активности: 36 

Ваннаставне активности:            36 

Час одељенског старешине:       36 
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СПИСАК УЏБЕНИКА КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ У НАСТАВИ ШЕСТОГ РАЗРЕДА: 

 

Српски језик и књижевност: 

- Читанка Корак, Зорица Несторовић и Златко Грушановић, Клет, Београд; 

- Граматика Српски језик за 6. разред, В. Ломпар, Клет, Београд;  

Немачки језик: 

-„Kontakte 6“ уџбеник и радна свеска, издавач Завод за уџбенике (аутори Гордана Летић -

Глишић, Јасна Мајсторовић, Александра Обрадовић)  

Енглески језик: 

Уџбеник:“Project 2“ ,4. издање,Tom Hutchinson, Oxford University Press; 

      Радна свеска:“Project 2“ ,4. издање, Tom Hutchinson, Oxford University Press; 

Ликовна култура: 

- ,, Уџбеник за 6. разред основне школе“, Сања Филиповић, Клет 

Музичка култура: 

- ,,Музичка култура 6“, М. Петров, Д. Грујић, БИГЗ, Београд; 

Историја: 

- ,,Историја за 6. разред”, Б.Бечановић,Ђ.Бубало, Клет, Београд; 

Географија: 

      - ,,Географија 6'', В. Ковачевић и мр Сања Топаловић, Клетт,  

      ISBN:978-86-7762-690-7 Београд 2018. год; 

Математика: 

- ,,Математика за шести разред” (уџбеник и збирка задатака), др Н. Икодиновић, мр С. 

Димитријевић, С. Милојевић и Н. Вуловић, Клет, Београд. 

Биологија: 

- ,, Биологија за 6. разред основне школе” (уџбеник и радна свеска),  Мр Н. Букуров, Т.     

Станојевић и Ј. Радосављевић, Бигз, Београд. 

Физика: 

- ,,Физика”, Наташа Чалуковић, Круг, Београд; 

- ,,Збирка задатака са лабораторијским вежбама”, Наташа Чалуковић, Круг, Београд; 

Техника и технологија: 

- „Техничко и информатичко образовање уџбеник и радна свеска за 6.разред основне школе, И. 

Ђисалов, Д. Каруовић, Логос, Београд. 

Грађанско васпитање: 

      - ,,Грађанско васпитање за 6. разред основне школе”, приручник за наставнике,     

   Министарство просвете и спорта, Београд. 

Православна верска настава: 

 нема 

      Исламска верска настава: 

      ,,Илмудин'', М. Ћатић, Ел – Келимех, Нови Пазар, 2006. 
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                                    6. 1. А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

  

                                      

      6. 1. 1. СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

 

                  Годишњи фонд наставе српског језика и књижевности износи 144 часа 

                  Недељни фонд наставе српског језика и књижевности  износи 4 часа 

 

Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског 

књижевног језика на којем ће се писмено и усмено правилно изражавати; да упознају, доживе и 

оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и друга остварења из српске и 

светске баштине.  

 

Оперативни задаци:  

- увођење ученика у грађење речи;  

- упознавање са гласовним системом;  

- упознавање гласовних алтернација , њихово уочавање  у грађењу и промени речи;  

- утврђивање знања о значењу и функцији придевских заменица;  

- стицање основних знања о грађењу и значењима глаголских облика (футур други, имперфекат, 

плусквамперфекат, императив, потенцијал, трпни глаголски придев, глаголски прилози);  

- проширивање знања о сложеној реченици;  

- оспособљавање за уочавање и тумачење узрочно-последичних веза у уметничком тексту, за 

исказивање властитих судова и закључака приликом анализе текста и у разним говорним 

ситуацијама;  

- развијање способности за уочавање и тумачење емоција , мотива и песничких слика у лирском 

тексту;  

- постепено упознавање структуре основних облика усменог и писменог изражавања - према 

захтевима програма.  

 

ЈЕЗИК  

 

Граматика 

Обнављање, проверавање и систематизовање знања из претходних разреда. 

Подела речи по настанку: просте, изведене, сложене. Суфикси (разликовање од граматичких 

наставака), творбена основа, корен речи. Сложенице настале слагањем (просто срастање или са 

спојним вокалом) и префиксацијом .  

Атрибутска и предикатска функција придева и именица.  

Самогласници и сугласници, слоготворно р. Подела сугласника по месту настанка и по звучности.  

Гласовне промене  -  уочавање у грађењу и промени речи ( палатализација, сибиларизација, 

непостојано а, промена  л у о , једначење сугласника по звучности и по месту творбе, јотовање, 

губљење сугласника , асимилација и сажимање вокала и примери одсутпања од свих гласовних 

промена ) .  

Придевске заменице - разликовање по функцији и значењу. Употреба присвојне заменице свој.  

Грађење и значења глаголских облика ( прости и сложени, лични и нелични; стилска обојеност 

аориста).  

Комуникативна  и предикатска реченица. Независне и зависне реченице (основни појмови).  

Вежбе у исказивању реченичних чланова речју, синтагмом и зависном реченицом.  
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Правопис 

Проверавање и увежбавање правописних правила усвојених у претхотним разредима.  

Писање одричних заменица уз предлоге.  

Писање имена васионских тела. 

Писање глаголских облика које ученици често погрешно пишу. 

Растављање речи на крају реда.  

 

Ортоепија  

Проверавање и увежбавање садржаја из претходних разреда. 

Вежбе у изговарању дугоузлазног и дугосилазног акцента.  

 

КЊИЖЕВНОСТ 

 

Лирика  

Највећа је жалост за братом, 

народна лирска песма 

Породичне лирске песме ( избор) 

Обичајне народне лирске песме  - 

свадбене (избор) 

Вече, Ђура Јакшић 

Свети Сава, Војислав Илић 

Моја отаџбина, Алекса Шантић 

Наслеђе, Милан Ракић 

Село, Јован Дучић 

Ратар, Вељко Петровић 

О пореклу, Десанка Максимовић 

Плава звезда, Мирослав Антић 

Чудесни свитац, Добрица Ерић 

Хвала сунцу, земљи, трави, Стеван 

Раичковић 

Шљива, Милован Данојлић 

Бреза, Сергеј Јесењин 

Градинар (избор), Рабиндранат Тагоре 

 

 

 

Епика 

Смрт Мајке Југовића, народна песма 

Цар Лазар и царица Милица, народна 

песма,  

Косовка Девојка, народна песма 

Епске нар. песме о Косовском боју 

(избор) 

Марко Краљевић укида свадбарину, 

народна епска песма 

Марко Краљевић и Муса Кесеџија 

Епске нар. песме о Марку Краљевић 

(избор ) 

Мала Вила, народна приповетка 

Аутобиографија (одломак), 

Бранислав Нушић 

Јаблан, Петар Кочић 

 

 

 

Богојављенска ноћ, Светозар Ћоровић 

Буре, Исидора Секулић 

Аска и вук, Иво Андрић 

Чудесна справа, Бранко Ћопић 

Бајка о дечаку и Месецу, Стеван 

Раичковић 

Седефна Ружа, Гроздана Олујић 

Улица Филипа Вишњића , Светлана 

Велмар-Јанковић 

Вањка, Антон Павлович Чехов 

Драма 

Избирачица, Коста Трифковић 

Аналфабета, Бранислав Нушић 

 

 

 

Јазавац пред судом, Петар Кочић 

 

Допунски избор 

Орлови рано лете, Бранко Ћопић 

Дечаци Павлове улице, Ференц 

Молнар 

Маслачково вино, Реј Бредбери 

 Лето лепог белца, Вилијем Сароја
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Научнопопуларни и информативни текстови  

 

Живот и обичаји народа српског, Вук Стефановић Караџић 

Студије из српске религије и фолклора,  Веселин Чајкановић 

 

Тумачење текста 

Тумачење условљености 

догађаја и ситуација, осећања, сукоба, поступака нарави, карактерних особина ликова у драмским и 

епским делима. Упућивање ученика у поткрепљивање властитих судова и закључака појединостима 

из дела, али са становиша целине. Откривање двоструког описивања стварности : верно 

представљање појава и маштовито (објективна и субјективна дескрипција). Уочавање мотивске 

стрктуре песме и начин развијања појединих мотива у песничке слике.  Читање и вредновање 

ученичких бележака о прочитаној лектири. 

 

 

Књижевнотеоријски појмови 

 

Лирика: 

 Врсте строфа, ритам, темпо, интонација и пауза, врсте рима (парна, обгрљена, укрштена, 

нагомилана и испрекидана), језичко-стилска средства (градација, хипербола, контраст).  

Врсте лирских песама (социјална и родољубива у уметничкој поезији, обичајне и породичне народне 

лирске песме).  

Епика: 

Основна тема и кључни мотиви. Фабула ( покретачи и заустављање фабуле) и ретроспективно 

приповедање. Социолошка и психолошка карактеризација и спољашњи и унутрашњи портрет.  

Књижевне врсте: биографија, аутобиографија , роман (пустоловни, научно-фантастични, 

историјски). 

Драма: 

Комедија - основне одлике. Хумористично, иронично и сатирично у комедији и карактеризација  

 

Функционални појмови 

Усвајање и разумевање следећих појмова: чежња, наслућивање, сумња, запрепашћење, савесност, 

предострожност, хуманост, достојанство; објективно, субјективно, посредно, непосредно, 

драматично; запажање, образлагање, аргументовано доказивање, анализа, синтеза, упоређивање; 

детаљ , атмосфера, перспектива.  

 

Читање 

Усклађивање читања са природом неуметничког и уметничког текста. Изражајно читање 

(условљеност ритма и темпа, јачина гласа, паузирање, реченични акценат). Казивање напамет 

научених текстова у прози и стиху. Читање и казивање по улогама. Увежбавање  брзог читања у 

себи.  

 

Језичка култура  

Препричавање са истицањем карактеристика лика у књижевном тексту. Препричавање с променом 

гледишта и коришћењем ретроспекције.  

Причање са коришћењем елемената композицоне форме, хронолошког и ретроспективног 

приповедања.  
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Описивање ентеријера, екстеријера, личности из непосредне околине, динамичких и статичких 

појава у природи.  

Лексичке, семантичке и стилске вежбе с циљем богаћења речника 

Континуирани рад на  писменом изражавању кроз осам домаћих писмених задатака и четири 

школска писмена задатка.  

комичних ликова. Монолог и дијалог у драми.   

  

 

       Глобални  план наставе српског језика и књижевности за шести разред 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДЕ: 

- вербалне (монолошка, дијалошка) 

- текстуална (текст метода) 

- интерактивна (кооперативна) 

- учење путем открића и решавања проблема 

- практично учење 

- мисаоно учење 

- искуствено учење 

 

АКТИВНОСТ УЧЕНИКА: 

- мислиоци 

- решаваоци проблема 

- активни посматрачи 

- истраживачи 

- активни слушаоци у комуникацији 

- организатори 

- планери 

- самопроцењивачи 

Наставна област 
 

 

Број  часова 

за обраду 
за друге 

типове 
укупно 

КЊИЖЕВНОСТ  
 

43 

 

13 

 

56 

ЈЕЗИК 
ГРАМАТИКА 

 

 

23 

 

20 

 

43 

 
ПРАВОПИС 

 

 

2 

 

4 

 

6 

 

 
ОРТОЕПИЈА 

 

2 

 

2 

 

4 

ЈЕЗИЧКА   

КУЛТУРА 
 

 

1 

 

34 

 

41 

 

 
 

 

 

71 

 

 

73 

 

 

144 
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- партнери 

- пријатељи 

 

АКТИВНОСТ НАСТАВНИКА: 

- организатор наставе (усклађује циљеве, исходе, планира садржаје, средства, методе) 

- реализатор наставе (ствара прилике за учење, презентира садржаје, води циљани разговор, 

омогућује примену стечених вештина, даје повратне информације) 

- партнер у нед. комуникацији (одговара на ученичка питања, поставља питања...) 

- партнер у афективној комуникацији са децом (помаже им да упознају и прихвате своје и 

емоције других, разговара са децом када им је потребна помоћ, сарађује са родитељима, 

психологом, педагогом) 

- мотивише ученике и развија њихова интересовања 

- прети напредовање ученика 

- оцењивач 

- утиче на социјалне односе у одељењу 

- самоевалуација (прати ефекте сопственог рада) 

 

 

Корелација са другим наставним предметима: 

 

Историја: 

 -  косовски циклус народних епских песама и циклус о Краљевићу Марку ( уметничко, легендарно и 

историјско у епским песмама ); 

-  Улица Филипа Вишњића , Светлана Велмар-Јанковић ( подсећање на основне ист. чињенице о 

Првом српском устанку, осврт на значај одбране Лознице);  

- Орлови рано лете , Бранко Ћопић ( основне историјске чињенице о почетку Другог светског рата у 

Краљевини Југославији);  

- Јаблан  и Јазавац пред судом Петар Кочић (осврт на  живот Срба у Босни под аустроугарском 

окупацијом);  

Историја и веронаука: 

Свети Сава,  Војислав Илић  

О пореклу, Десанка Максимовић 

Ликовна и музичка култура: 

- визуелне слике у дескриптивним песмама Стевана Раичковића, Милована Данојлића, Сергеја 

Јесењина;  

-  музичке мелодије у породичним и сватовским песмама .   

 

 

                              Литература 

Литература за ученике: 

- Читанка Корак, Зорица Несторовић и Златко Грушановић, Клет, Београд; 

- Граматика Српски језик за 6. разред, В. Ломпар, Клет, Београд;  

- Радна свеска , Весна Ломпар, Зорица Несторовић,  Клет, Београд; 

Литература за наставнике: 

Методика наставе српског језика и књижевности, Милија Николић, Завод за уџбенике и наставна 

средства, Београд, 2005. 

Правопис српскога језика, Митар Пешикан, Јован Јерковић и Мато Пижурица, Матица српска, Нови 

Сад, 2010. 
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Наша народна књижевност, Вукашин Станисављевић, Пирг, Београд, 1995.  

Речник књижевних термина, Наташа Станковић Шошо, Логос, Београд, 2011. 

Студије из српске религије и фолклора, Веселин Чајкановић, СКЗ, БИГЗ, Београд, 1994. 

 

           Начин оцењивања 

 

Ученици се оцењују из следећих области: 

• вештина читања и разумевање прочитаног, 

• писано изражавање, 

• граматика и  лексика, 

• књижевност и  

• усмено изражавање.  

Писмено изражавање оцењује се кроз израду обавезна четири писмена задатка, 

као и писање осам домаћих задатака којим се континуирано развија писменост ученика 

и припрема за израду писменог задатка. Истовремено се путем кратких правописних 

диктата проверава усвојеност одређених правописних правила и ради на отклањању 

грешака. 

Познавање граматике, лексике, књижевности и књижевне теорије проверава се 

кроз израду контролних задатака након савладаних програмских садржаја 

(систематизација наставне теме ).   

Усмено изражавање ученика вреднује се кроз говорне и сценске вежбе (усмено 

излагање на одређену тему, рецитовање и казивање наученог текста, препричавање, 

драматизације одломака из књижевних дела, учествовање у расправи, формулисање 

свог мишљења, култура комуникације ...) .  

Вештина читања и разумевање  прочитаног текста, као и богатство лексике, 

вреднује се кроз свакодневни рад ученика у одељењу – од тумачења књижевних дела 

до решавање језичких задатака.  

Допунски рад се организује за ученике који, из објективних разлога, у редовној настави 

матерњег језика не постижу задовољавајуће резултате у неком од програмско-тематских подручја. 

Организује се чим се уоче тешкоће појединих ученика у усвајању програмских садржаја.  На основу 

искуства, претпоставља се да ће бити ученика са недовољним знањем из граматике (гласовне 

промене, глаголски облици), који не познају основна правописна правила писменог изражавања, 

врло лоше читају и усмено се изражавају, те би претпостављени план рада изгледао овако:  

 

6.1.2. ДОПУНСКА НАСТАВА 

 
МЕСЕЦ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ  

 

Септембар – 

октобар 

 

Просте, изведене и сложене речи; суфикси, префикси, корен речи 

Гласови; самогласници и сугласници; поделе сугласника по месту 

изговора и звучности; 

Гласовне промене и алтернације 

 

Новембар – 

децембар 

 

Гласовне промене и алтернације 

Заменице – именичке и придевске 
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Функција речи у реченици 

 

Фебруар – март  

 

Реченица (основни појмови) 

Независне и зависне предикатске реченице 

Исказивање реченичних чланова речју, синтагмом и зависном 

реченицом 

Правопис – основна правила 

 

 

Април − мај 

       

Глаголи 

Глаголске основе – инфинитивна и презентска 

Прости глаголски облици – грађење 

Сложени глаголски облици – грађење 

Правопис  − писање глаголских облика које ученици често погрешно 

пишу  

 

              6.1.3. ДОДАТНА НАСТАВА 

 

      Месец ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 

 

Септембар – 

октобар 

 

 

Књижевно дело по избору ученика – тумачење (тема, композиција, 

ликови, језик) 

Грађење речи суфиксацијом и префиксацијом 

Самостално стваралаштво ученика (поезија, проза) 

 

Новембар – 

децембар 

 

Правописне норме 

Драма  − књижевни род (Јазавац пред судом; савремена драма) 

Гласовне промене (одступања) 

Припреме за школско такмичење 

 

Фебруар – март  

 

Школско такмичење из језика и језичке културе 

Припрема за општинско такмичење (збирка тестова) 
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Општинско такмичење из језика и језичке културе 

Метафора – најпесничкија стилска фигура на одабраним стиховима 

 

 

Април – мај – јун 

       

Градинар, Рабиндранат Тагоре 

Гледање позоришне представе по избору; анализа 

Припрема за градско такмичење из језика и језичке културе 

Учешће на градском такмичењу 

Казивање стихова из самосталног ученичког стваралаштва 

 

 

 

Општи стандарди постигнућа – образовни стандарди за шести разред 

 
ОСНОВНИ НИВО 

Ученик/ученица на oсновном нивоу: 

Вештина читања и разумевање прочитаног 

CJ.1.1.2. разликује уметнички и неуметнички текст; уме да одреди сврху текста: 

експозиција (излагање), дескрипција (описивање), нарација (приповедање), 

аргументација, пропаганда 

CJ.1.1.4. разликује основне делове текста и књиге (наслов, наднаслов, поднаслов, основни 

текст, поглавље, пасус, фуснота, садржај, предговор, поговор); препознаје цитат; 

служи се садржајем да би пронашао одређени део текста 

CJ.1.1.5. проналази и издваја основне информације из текста према датим критеријумима 

CJ.1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног 

CJ.1.1.7. повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава јасно исказане односе 

(временски след, средство – циљ, узрок – последица и сл.) и извoди закључак 

заснован на једноставнијем тексту 

CJ.1.1.8. чита једноставне нелинеарне елементе текста: легенде, табеле, дијаграме и 

графиконе 

Писано изражавање 

CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу) 

CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу 

CJ.1.2.5. свој језик прилагођава медијуму изражавања (говору, односно писању), теми, 

прилици и сл.; препознаје и употребљава одговарајуће језичке варијетете 

(формални или неформални) 

CJ.1.2.6. влада основним жанровима писане комуникације: саставља писмо; попуњава 

различите обрасце и формуларе с којима се сусреће у школи и свакодневном 

животу 

CJ.1.2.8. примењује правописну норму (из сваке правописне области) у једноставним 

примерима 

Граматика, лексика, народни и књижевни језик 

CJ.1.3.1. зна особине и врсте гласова; дели реч на слогове у једноставнијим примерима; 
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примењује књижевнојезичку норму у вези са гласовним променама 

CJ.1.3.4. препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије променљивих речи; 

примењује књижевнојезичку норму у вези с облицима речи 

CJ.1.3.5. разликује просте речи од твореница; препознаје корен речи; гради реч према 

задатом значењу на основу постојећих творбених модела 

CJ.1.3.6. препознаје синтаксичке јединице (реч, синтагму, предикатску реченицу и 

комуникативну реченицу) 

CJ.1.3.7. разликује основне врсте независних реченица (обавештајне, упитне, заповедне) 

CJ.1.3.8. одређује реченичне у типичним (школским) примерима 

CJ.1.3.9. правилно употребљава падеже у реченици  

CJ.1.3.10. правилно употребљава глаголске облике (осим имперфекта) 

CJ.1.3.12. познаје основне лексичке појаве: једнозначност и вишезначност речи; основне 

лексичке односе: синонимију, антонимију, хомонимију; метафору као лексички 

механизам 

CJ.1.3.13. препознаје различита значења вишезначних речи које се употребљавају у 

контексту свакодневне комуникације (у кући, школи и сл.) 

CJ.1.3.14. зна значења речи и фразеологизама који се употребљавају у контексту 

свакодневне комуникације (у кући, школи и сл.), као и оних који се често јављају у 

школским текстовима (у уџбеницима, текстовима из лектире и сл.) 

CJ.1.3.15. одређује значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава и/или 

контекста у коме су употребљени (једноставни случајеви) 

CJ.1.3.16. служи се речницима, приручницима и енциклопедијама 

CJ.1.3.17. разликује појмове књижевног и народног језика; 

Књижевност 

CJ.1.4.1. повезује наслове прочитаних књижевних дела (предвиђених програмима од V до 

VI разреда) са именима аутора тих дела 

CJ.1.4.2. разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и ауторска књижевност) 

CJ.1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму 

CJ.1.4.4. препознаје врсте стиха (римовани и неримовани; осмерац и десетерац) 

CJ.1.4.5. препознаје различите облике казивања у књижевноуметничком тексту: нарација, 

дескрипција, дијалог и монолог 

CJ.1.4.6. препознаје постојање стилских фигура у књижевноуметничком тексту (епитет, 

поређење, ономатопеја) 

CJ.1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, тему, фабулу, време иместо 

радње, лик... 

СРЕДЊИ НИВО 

Ученик/ученица на средњем нивоу: 

Вештина читања и разумевање прочитаног 

CJ.2.1.2. познаје врсте неуметничких текстова (излагање, технички опис, техничко 

приповедање, расправа, реклама) 

CJ.2.1.4. разликује све делове текста и књиге 

CJ.2.1.5. проналази, издваја и упоређује информације из два краћа текста или више њих 

(према датим критеријумима) 

CJ.2.1.6. разликује чињеницу од коментара, објективност од пристрасности и пропаганде 

на једноставним примерима 

CJ.2.1.7. препознаје став аутора неуметничког текста и разликује га од другачијих ставова 

изнетих у таквом тексту 

Писано изражавање 



 

179 

 

CJ.2.2.2. саставља вест 

CJ.2.2.4. зна основне особине говорног и писаног језика 

CJ.2.2.5. зна правописну норму и примењује је у већини случајева 

174 Граматика, лексика, народни и књижевни језик 

CJ.2.3.1. одређује место акцента у речи; зна основна правила акценатске норме 

CJ.2.3.2. препознаје гласовне промене 

CJ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди облик променљиверечи 
CJ.2.3.4. познаје основне начине грађења речи (извођење, слагање, комбинована творба, 

претварање) 

CJ.2.3.6. одређује реченичне  чланове у сложенијим примерима 

CJ.2.3.7. препознаје главна значења падежа реченици 

CJ.2.3.8. препознаје главна значења и функције глаголских облика 

CJ.2.3.10. зна значења речи и фразеологизама који се јављају у школским текстовима 

(у уџбеницима, текстовима из лектире и сл.), као и литерарним и медијским 

текстовима намењеним младима, и правилно их употребљава 

CJ.2.3.11. одређује значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава и/или 

контекста у коме су употребљени (сложенији примери) 

Књижевност 

CJ.2.4.1. повезује дело из обавезне лектире са временом у којем је настало и са временом 

које се узима за оквир приповедања 

CJ.2.4.2. повезује наслов дела из обавезне лектире и род, врсту и лик из дела; 

препознаје род и врсту књижевноуметничког дела на основу одломака, ликова, 

карактеристичних ситуација 

CJ.2.4.4. разликује књижевнонаучне врсте: биографију, аутобиографију, путопис 

CJ.2.4.5. препознаје и разликује одређене (тражене) стилске фигуре у 

књижевноуметничком тексту (персонификација, хипербола, градација, метафора, 

контраст) 

CJ.2.4.6. одређује мотиве, идеје, композицију, форму, карактеристике лика (психолошке, 

социолошке, етичке) и њихову међусобну повезаност 

CJ.2.4.7. разликује облике казивања у књижевноуметничком тексту: приповедање, 

описивање, монолог/унутрашњи монолог, дијалог 

CJ.2.4.8. уочава разлику између препричавања и анализе дела 

НАПРЕДНИ НИВО 

Ученик/ученица на напредном нивоу: 

Вештина читања и разумевање прочитаног 

CJ.3.1.1. проналази, издваја и упоређује информације из два дужa текстa сложеније 

структуре или више њих (према датим критеријумима) 

CJ.3.1.2. издваја кључне речи и резимира текст 

CJ.3.1.3. издваја из текста аргументе у прилог некој тези (ставу) или аргументе против ње; 

изводи закључке засноване на сложенијем тексту 

Писано изражавање 

CJ.3.2.5. зна и доследно примењује правописну норму 

Граматика, лексика, народни и књижевни језик 

CJ.3.3.1. дели реч на слогове у сложенијим случајевима 

CJ.3.3.2. познаје гласовне промене (уме да их препозна, објасни и именује) 

CJ.3.3.4. познаје подврсте речи; користи терминологију у вези са врстама и подврстама 

речи и њиховим граматичким категоријама 

CJ.3.3.6. познаје главна значења падежа и главна значења глаголских облика (уме да их 
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објасни и зна терминологију у вези с њима) 

CJ.3.3.7. уме да одреди значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава, 

контекста у коме су употребљени, или на основу њиховог порекла 

CJ.3.3.8. зна значења речи и фразеологизама у научнопопуларним текстовима, намењеним 

младима, и правилно их употребљава 

Књижевност 

CJ.3.4.1. наводи наслов дела, аутора, род и врсту на основу одломака, ликова 

карактеристичних тема и мотива 

CJ.3.4.2. издваја основне одлике књижевних родова и врста у конкретном тексту 

CJ.3.4.3. разликује аутора дела од лирског субјекта и приповедача у делу 

CJ.3.4.4. проналази и именује стилске фигуре; одређује функцију стилских фигура у тексту 

CJ.3.4.5. одређује и именује врсту стиха и строфе 

CJ.3.4.6. тумачи различите елементе књижевноуметничког дела позивајући се на само дело 

CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га образлаже 

CJ.3.4.8. повезује књижевноуметничке текстове с другим текстовима који се обрађују у 

настави 
Писано изражавање 

CJ.3.2.5. зна и доследно примењује правописну норму 

Граматика, лексика, народни и књижевни језик 

CJ.3.3.1. дели реч на слогове у сложенијим случајевима 

CJ.3.3.2. познаје гласовне промене (уме да их препозна, објасни и именује) 

CJ.3.3.3. зна и у свом говору примењује акценатску норму 

CJ.3.3.4. познаје подврсте речи; користи терминологију у вези са врстама и подврстама 

речи и њиховим граматичким категоријама 

CJ.3.3.5. познаје и именује подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, независних и 

зависних предикатских реченица) 

CJ.3.3.6. познаје главна значења падежа и главна значења глаголских облика (уме да их 

објасни и зна терминологију у вези с њима) 

CJ.3.3.7. уме да одреди значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава, 

контекста у коме су употребљени, или на основу њиховог порекла 

CJ.3.3.8. зна значења речи и фразеологизама у научнопопуларним текстовима, намењеним 

младима, и правилно их употребљава 

Књижевност 

CJ.3.4.1. наводи наслов дела, аутора, род и врсту на основу одломака, ликова 

карактеристичних тема и мотива 

CJ.3.4.2. издваја основне одлике књижевних родова и врста у конкретном тексту 

CJ.3.4.3. разликује аутора дела од лирског субјекта и приповедача у делу 

CJ.3.4.4. проналази и именује стилске фигуре; одређује функцију стилских фигура у тексту 

CJ.3.4.5. одређује и именује врсту стиха и строфе 

CJ.3.4.6. тумачи различите елементе књижевноуметничког дела позивајући се на само дело 

CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га образлаже 

CJ.3.4.8. повезује књижевноуметничке текстове с другим текстовима који се обрађују у 

настави. 
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6. 1. 2. СТРАНИ ЈЕЗИК - НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

 

Годишњи фонд наставе немачког језика износи 72 часа 

Недељни фонд наставе немачког језика износи 2 часа 

 
ЦИЉ  

 

Циљ наставе страног језика заснован је на потребама ученика које се остварују овладавањем 

комуникативним вештинама и развијањем способности и метода учења страног језика. 

Остали циљеви наставе страног језика су: 

- развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика 

- стицање позитивног односа према другим језицима и културама 

- уважавање различитости 

- стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика 

- развијање радозналости , истраживачког духа и отворености према комуникацији са 

говорницима других језика 

 

 
СТАНДАРДИ И ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

 

РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА 

Ученик треба да : 

- разуме дијалоге, приче, песме и остале текстове које обрађују теме и комуникативне функције 

предвиђене наставним програмом 

- разуме глобално и селективно одслушане текстове 

- разуме и реагује на одговарајући начин на усмене поруке у вези са личним искуством и са 

активностима на часу 

- издваја кључне информације из краћих и прилагођених текстова после 2-3 слушања 

 

РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ ТЕКСТА 

Ученик треба да : 

- разуме текстове, који садрже познате језичке елементе и који прате искуство и интересовања 

ученика 

- разуме и адекватно интерпретира садржај илустрованих текстова као што су стрипови, 

распоред часова, биоскопски програм  

- проналази тражене информације у текстовима из свакодневног окружења и из краћих 

књижевних форми примерених узрасту и интересовању ученика 

- може да изведе закључак о значењу непознатих речи ослањајући се на општи смисао текста са 

темом из свакодневног живота 

- уочава главни ток текста, разуме тему и садржај 

- обраћа посебну пажњу на битне информације, кључне речи и елементе, који подвлаче 

кохерентност текста 

 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

Ученик треба да : 

- усклађује интонацију, ритам и висину гласа са сопственом комуникативном намером 

- даје информације о себи и свом окружењу 

- извештава о догађајима и активностима у садашњости, прошлости и будућности користећи 

познате језичке елементе 
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- препричава, упоређује и интерпретира садржај писаних, илустрованих и усмених текстова на 

теме предвиђене програмом 

- даје своје мишљење и изражава ставове у складу са предвиђеним комуникативним 

функцијама, користећи познате језичке елементе 

- користи адекватне речи и правилно структуриране реченице 

 

ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

Ученик треба да : 

- пише реченице и краће текстове користећи познате језичке елементеу вези са познатим 

писаним текстом или визуелним подстицајем 

- издваја кључне информације и препричава оно што је видео, доживео или прочитао 

- користи писани код за изражавање сопствених потреба и интересовања 

- поштује правила писаног кода 

- обраћа пажњу на исправну употртебу различитих морфолошких облика, правилну употребу 

глаголских времена и адекватан ред речи у реченици 

 

ИНТЕРАКЦИЈА 

Ученик треба да : 

- учествује у комуникацији поштујући социокултурне норме комуникације 

- одговара на директна питања 

- у комуникацији са саговорником размењује исказе у вези са контекстом учионице, као и о 

свим осталим темама, ситуацијама и комуникативним функцијама предвиђенимнаставним 

програмом 

 

ЗНАЊА О ЈЕЗИКУ 

Ученик треба да: 

- препознаје и користи граматичке садржаје предвиђене наставним програмом 

- поштује основна правила повезивања реченица у шире целине 

- уочава сличности и разлике између матерњнег и страног језика који учи 

- разуме значај употребе интернационализама 

- препознаје принципе граматичке и социолингвистиче компетенције 

- уочава значај развијања личних стратегија учења страног језика 

 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

      Ученик треба да разуме и користи: 

     1. именице – једнину и множину, властите именице, заједничке именице мушког женског и 

средњег рода и бројиве и небројиве именице 

     2. одређени, неодређени и нулти члан – уочава разлику између неодређеног и одређеног члана, 

користи сажети члан, неодређени члан у изразима 

     3. показне, присвојне и упитне заменице 

     4. придеве у слабој, јакој и мешовитој промени 

     5. придеве у компаративу и суперлативу – правилне и неправилне поредбен одредбе 

     6. придеве који изражавају националну припадност 

     7. придеве изведене од имена града 

     8. личне заменице 

    9.  присвојне заменице 

   10. предлоге 

        - за означавање положаја у простору 



 

183 

 

        - за правац кретања 

        - за време, доба дана и године 

        - за порекло 

        - за средство 

        - за намену 

   11. глаголе ( потврне, упитне и одричне облике) у следећим временима: 

        - презент слабих и јаких глагола и глагола са наглашеним и ненаглашеним префиксом 

        - претерит помоћних и модалних глагола 

        - перфект слабих и јаких глагола 

        - футур 

        - конјунктив претерита за постављање учтивих питања и изражавање жеља 

   12. прилоге и прилошке одредбе 

        - за време, место и правац кретања, начин и учесталост 

   13. бројеве 

        - основне и редне 

   14. упитне реченице 

   15. везнике за напоредне реченице 

   16. везнике за зависно – сложене реченице 

 

КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ 

Програм за шести разред подразумева комуникативне функцијекао и у петом разреду. Оне се 

усложњавају са лексичким и граматичким садржајима предвиђеним наставним програмом.  

Ученик треба да: 

- представља себе и друге 

- поздравља 

- препознаје и именује особе, објекте, делове тела, животиње итд. (у вези са темама) 

- разуме и даје једноставна упутства и команде 

- поставља и одговара на питања 

- изражава допадање и недопадање 

- именује активности у вези са темама 

- исказује просторне односе и величине 

- изражава припадање и поседовање 

- даје информације о себи и другима 

 

 

Р.бр. ТЕМЕ И СИТУАЦИЈЕ 
БРОЈ ЧАСОВА 

корелација 
обраде утврђивања укупно 

1. Школа 5 10 15 

Српски језик, 

Географија, 

историја 

2. Заједно смо јаки 4 10 14 

3. Свети Никола 2 3 5 

4. Животиње 2 3 5 

5. Какво је време? 3 5 8 

6. Информације 2 4 6 

7. Где живиш? 3 5 8 

8. Гладан сам 2 4 6 

9. Бајке 2 3 5 

 

Предвиђена су два писмена задатка, по један у сваком полугодишту. 
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Начин остваривања програма 

Активности ученика: 

Током часа се препоручује динамично смењивање активности које не би требало да трају дуже 

од 15 минута. 

- Слушање и реаговање на команде наставника или са траке (слушај, пиши, повежи, одреди, 

али и активности у вези с радом у учионици: цртај, сеци, боји, отвори/затвори свеску 

итд.); 

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

итд.); 

- Мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу 

или родитеље и сл.); 

- Вежбе слушања (према упутствима наставника или са траке повезати појмове у вежбанци, 

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

утврдити хронологију и сл.); 

- Игре примерене узрасту; 

- Певање у групи; 

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

волим, компарације...); 

- Решавање ,,текућих проблема" у разреду, тј. договори и мини-пројекти; 

- Цртање по диктату, израда сликовног речника; 

- ,,Превођење" исказа у гест и геста у исказ; 

- Повезивање звучног материјала са илустрацијом и текстом, повезивање наслова с текстом 

или, пак, именовање наслова; 

- Заједничко прављење илустрованих и писаних материјала (извештај/дневник са путовања, 

рекламни плакат, програм приредбе или неке друге манифестације); 

- Разумевање писаног језика: 

o уочавање дистинктивних обележја која указују на граматичке специфичности (род, 

број, глаголско време, лице...) 

o  препознавање везе између група слова и гласова 

o  одговарање на једноставна питања у вези с текстом, тачно/нетачно, вишеструки избор 

o  извршавање прочитаних упутстава и наредби 

- Увођење дечје књижевности и транспоновање у друге медије: игру, песму, драмски израз, 

ликовни израз; 

- Писмено изражавање: 

o повезивање гласова и групе слова 

o замењивање речи цртежом или сликом 

o проналажење недостајуће речи (употпуњавање низа, проналажење "уљеза", 

осмосмерке, укрштене речи, и слично) 

o повезивање краћег текста и реченица са сликама/илустрацијама 

o попуњавање формулара (пријава за курс, претплату на дечји часопис или сл., 

налепнице за кофер) 

o писање честитки и разгледница 

o писање краћих текстова. 
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Активности наставника: организатор наставе, реализатор наставе, партнер у педагошкој 

комуникацији, партнер у афективној комуникацији са децом, мотивише ученика и развија њихова 

интересовања, прати напредовање ученика, оцењивач, утиче на социјалне односе у одељењу, 

самоевалуација, контрола часа. 

         

       Наставне методе: вербалне (монолошка, дијалошка), текст метода, метода писаних радова, 

хеуристички приступ, игровне, илустративне методе 

Упутство за оцењивање 

Елементи који се оцењују не треба да се разликују од уобичајених активности на часу. Исто тако, 

оцењивање треба схватити као саставни део процеса наставе и учења, а не као изоловану активност 

која подиже ниво стреса код ученика. Оцењивањем и евалуацијом треба да се обезбеди напредовање 

ученика у складу са оперативним задацима и квалитет и ефикасност наставе. Оцењивање се 

спроводи са акцентом на провери постигнућа и савладаности ради јачања мотивације, а не на 

учињеним грешкама.                                                                                                                                

Елементи за проверу и оцењивање: 

 разумевање говора 

 разумевање краћег писаног текста 

 усмено изражавање 

 писмено изражавање 

 усвојеност лексичких садржаја 

 усвојеност граматичких структура 

 правопис 

 залагање на часу 

 израда домаћих задатака и пројеката (појединачних, у пару и групи). 

Начини провере морају бити познати ученицима, односно у складу са техникама, типологијом вежби 

и врстама активности које се примењују на редовним часовима. 

6.1.2.1. ДОПУНСКА НАСТАВА  се организује за ученике који, из објективних разлога, у 

редовној настави немачког језика не постижу задовољавајуће резултате у неком од 

програмско-тематских подручија. 

Организује се током целе наставне године, након уочавања тешкоћа појединих ученика у 

усвајању програмских садржаја. 

Претпостављени план рада: 

o глаголски облици 

o презент, претерит и перфекат јаких и слабих глагола 

o заповедни начин 

o редни и основни бројеви 

o поређење придева 

o именице 

o одређени и неодређени члан 

o фреквентни предлози 

o прилози и прилошке одредбе 

o упитне и потврдне реченице 

o ред речи у реченици 
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ПЛАН РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 

  

1.Конверзација на тему: телевизија 

2.Читање текста 

3.Претерит глагола HABEN  и  SEIN 

4.Перфекат слабих глагола 

5.Перфекат јаких глагола 

6.Множина именица 

7.Увежбавање читања 

8.Увежбавање времена 

9.Повратни глаголи 

10.Глаголи са предлозима 

11.Придеви у номинативу, дативу и акузативу са одређеним чланом 

12.Конверзација на тему: Мода 

13.Вежбање деклинације придева 

14.Зависне реченице 

15.Читање текста 

 

6. 1. 2. 2. ПЛАН РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 

 

6.разред – 18 часова 

 

1.Wir lesen Zeitschriften fur Jugendliche 

2.Familienfeste 

3.Mode 

4.Adjektive 

5.Leseverstehen 

6.Wir reisen durch Europa 

7.Fernsehen 

8.Wir machen unsere Wandzeitung 

9.Grammatik 

10.Musik horen-Spass haben 

11.Verben mit Prapositionen 

12.Konversation 

13.Aussprache 

14.Satzintonation 

15.Wir lesen 

16.Wortschatz 

17.Umfrage 

18.Konversation 
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6. 1. 3. ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 

Годишњи фонд наставе ликовне културе износи 36 часова 

Недељни фонд наставе ликовне културе износи 1 час 

 

 

     Циљ и задаци 

Циљ васпитно-образовног рада у настави ликовне културе јесте да подстиче и развија 

учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем друштва и 

карактером овог наставног предмета. 

Задаци: 

 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 ликовне и визуелне вредности, које се стичу у настави, а 

примењују у раду и животу; 

 развијање моторичких способности ученика и навике за лепо писање; 

 подстицање интересовања и стварање потребе код ученика за посећивањем музеја, 

изложби, као и за чување културних добара и естетског изгледа средине у којој ученици 

живе и раде; 

 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; 

 развијање способности за препознавање основних својстава традиционалне,  

 модерне и савремене уметности. 

Оперативни задаци 

Ученици треба да: 

 развијају ликовно-естетски сензибилитет (осетљивост) за спонтани ритам бојених 

мрља, линија, текстуру, светлину, боју и чулну осетљивост и осећајност за визуелно 

споразумевање и свет уобразиље у ликовним делима; покажу интересе и способности 

за самостално откривање визуелних појава и законитости света облика: светло-

тамно, облик-боја, простор, композиција;  

 посматрају и естетски доживљавјау дела ликовних уметности; развијају љубав према 

ликовном наслеђу; 

 оспособљавају се за стваралачко преношење визуелно-ликовних искустава у 

природно-друштвено научна подручја и тако развију интересовање за оплемењивање 

и заштиту природе и смисао за унапређивање културе живљења;  

 развијају способности за креативно и апстрактно мишљење;  

 развијају способности сарадње и самопоуздања у тимском раду; 

 развијају индивидуално истраживање односа ликовних елемената на примерима 

националног и светског ликовног уметничког наслеђа. 
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Глобална структура годишњег програма 

ЛИКОВНА КУЛТУРА – 6. разред 

 

Ред. 

бр. 

Назив наставне 

теме/целине 

У
в

о
д

 

О
б

р
а

д
а
 

П
о

н
а

в
љ

а
њ

е 
 

у
т
в

р
ђ

и
в

а
њ

е
 

у
в

е
ж

б
а

в
а

њ
е
 

С
и

ст
ем

а
т
и

за
ц

и
ј

а
 

Е
в

а
л

у
а

ц
и

ја
 

са
м

о
ев

а
л

. 

У
к

у
п

н
о

 Стандарди 

1. 

СЛОБОДНО РИТМИЧКО 

ИЗРАЖАВАЊЕ БОЈЕНИМ 

МРЉАМА, ЛИНИЈАМА 

СВЕТЛИНАМА, 

ОБЛИЦИМА И 

ВОЛУМЕНИМА 

 2 1 1  4 
ЛК.1.1.1.  ЛК.1.1.2. ЛК.1.1.3.  ЛК.2.1.1.  

ЛК.2.1.2. 

2. 
ВИЗУЕЛНО 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

 

2 1   3 
ЛК.2.1.1.  ЛК.2.1.2.  ЛК.1.3.2.  ЛК.1.3.3. 

ЛК.1.3.4.  ЛК.2.2.1.  ЛК.2.2.2.  ЛК.2.3.1. 

3. ТЕКСТУРА 

 

4 1 1  6 ЛК.2.2.1.  ЛК.3.2.3.  ЛК.2.2.2.  ЛК.3.2.4. 

4. СВЕТЛИНА  

 

5 2 1  7 ЛК.2.2.1.  ЛК.3.2.3.  ЛК.2.2.2.  ЛК.3.2.4. 

5. БОЈА  

 

8 3 1  12 
ЛК.1.1.1.  ЛК.2.1.1.  ЛК.1.3.4.  ЛК.3.2.1.  

ЛК.3.2.4.  ЛК.3.2.3. 

6. 
СВЕТ УОБРАЗИЉЕ У 

ЛИКОВНИМ ДЕЛИМА  

 

2 1 

 

 3 
ЛК.1.3.1.  ЛК.1.3.2.  ЛК.1.3.3.  ЛК.1.3.4.  

ЛК.3.3.1. 

Свега  23 9 4 

 

36 

 

 

 
Образовни стандарди су дефинисани за следеће области: Медији, материјали и технике визуелних 

уметности, Елементи, принципи и садржаји (теме, мотиви, идеје...) визуелних уметности и Улога, развој и 

различитост визуелних уметности. 

Термином визуелна уметност обухваћени су традиционални медији ликовних и примењених уметности 

(цртање, сликање, вајање, графика, керамика, костимографија...), савремени медији (телевизија, филм, сви 

облици дизајна и дигиталне уметности...), архитектура, фолклорна уметност, уметнички занати (ткање, 

грнчарија, накит, радови у дрвету, папиру и другим материјалима). 

У оквиру сваке области развијени су кратки искази no нивоима, тј. описане су способности, знања и 

вештине ученика. Они су дефинисани преко кључних компоненти учења: основних знања, стваралачких 

способности и критичког мишљења 
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Област 
Ученик зна и уме 

на основном нивоу на средњем нивоу на напредном нивоу 

М
Е

Д
И
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И

, 
М

А
Т

Е
Р

И
Ј
А

Л
И

 И
 Т

Е
Х

Н
И

К
Е

 

В
И

З
У

Е
Л

Н
И

Х
 У

М
Е

Т
Н

О
С

Т
И

 

1.1.1. разликује и користи (у свом 

раду) основне медије, материјале и 

технике (цртање, сликање, вајање) 

визуелних уметности 

1.1.2. изводи дводимензионалне и 

тродимензионалне радове 

1.1.3. описује свој рад и радове 

других (нпр. исказује утисак) 

2.1.1. познаје и користи 

(у свом раду) основне 

изражајне могућности 

класичних и савремених 

медија, техника и 

материјала визуелних 

уметности 

2.1.2. образлаже свој рад 

и радове других (нпр. 

наводи садржај, тему, 

карактеристике 

технике...) 

3.1.1. познаје и користи 

различите изражајне могућности 

класичних и савремених медија, 

техника и материјала визуелне 

уметности 

3.1.2. одабира адекватна средства 

(медиј, материјал, технику, 

поступак) помоћу којих ће на 

најбољи начин реализовати своју 

(одабрану) идеју 

Е
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Н
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..
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1.2.1. описује свој рад и радове 

других (нпр. исказује утисак) 

2.2.1. одабира адекватан 

садржај да би 

представио неку идеју 

или концепт 

2.2.2. образлаже свој рад 

и радове других (нпр. 

наводи садржај, тему, 

карактеристике 

технике...) 

3.2.1. одабира адекватна средства 

(медиј, материјал, технику, 

поступак) помоћу којих ће на 

најбољи начин реализовати своју 

(одабрану) идеју 

3.2.2. изводи радове са одређеном 

намером, користећи основне 

визуелне елементе и принципе да 

би постигао одређени ефекат 

3.2.3. користи тачне термине 

(нпр. текстура, ритам, облик...) из 

визуелних уметности (примерене 

узрасту и садржају) када 

образлаже свој рад и радове 

других 

3.2.4. уочава међусобну 

повезаност елемената, принципа 

и садржаја на свом раду и на 

радовима других 
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1.3.1. описује разлике које уочава 

на уметничким радовима из 

различитих земаља, култура и 

периода 

1.3.2. зна да наведе различита 

занимања за која су потребна знања 

и вештине стечени учењем у 

визуелним уметностима (нпр. 

костимограф, дизајнер, 

архитекта...) 

1.3.3. познаје места и изворе где 

може да прошири своја знања 

везана за визуелне уметности (нпр. 

музеј, галерија, атеље, уметничка 

радионица...) 

1.3.4. зна неколико примера 

примене визуелних уметности у 

свакодневном животу 

 

2.3.1. лоцира одабрана 

уметничка дела у 

историјски и друштвени 

контекст 

 

3.3.1. анализира одабрана 

уметничка дела у односу на 

време настанка и према 

културној припадности (описује 

основне карактеристике, намеру 

уметника...) 

3.3.2. описује потребна знања и 

вештине који су неопходни у 

занимањима везаним за визуелне 

уметности 

3.3.3. користи друга места и 

изворе (нпр. библиотека, 

интернет...) да би проширио своја 

знања из визуелних уметности 

3.3.4. разуме међусобну 

повезаност и утицај уметности и 

других области живота 
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Тематска структура годишњег програма 

Предмет: Ликовна култура  - 6. разред 

Наставна тема:  СЛОБОДНО РИТМИЧКО ИЗРАЖАВАЊЕ БОЈЕНИМ МРЉАМА, ЛИНИЈАМА 

СВЕТЛИНАМА, ОБЛИЦИМА И ВОЛУМЕНИМА 
 

Садржај 
(наставне јединице) 

Исходи Стандарди 
Активности, 

облици, методе 
Средства 

Евалуација 
самоевал. 

- Слободно ритмичко 

изражавање бојеним 

мрљама, линијама, 

светлинама, облицима и 

волуменима (2) 

- Перцепција и аперцепција 

- Цртање, сликање и вајање, 

одговарајућа средства и 

материјали 

- Слободно ритмичко 

изражавање бојеним 

мрљама, линијама, 

светлинама, облицима и 

волуменима  

- Вежбање (1) 

- Естетска анализа(1) 

 

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 

облика: облик-боја, 

простор, композиција; 

 

ЛК.1.1.1.  

ЛК.1.1.2. 

ЛК.1.1.3.  

ЛК.2.1.1.  

ЛК.2.1.2. 

Демонстрација 

Графички 

радови 

Опажање 

Објашњавање 

Цртање,  

Сликање,  

Пројектовање 

Игре и развој 

маште са 

односима боја 

и материјала 

 

 

Писани материјали 

и извори 

Уџбеник 

Слике 

Цртачки, 

сликарски, вајарски 

и други материјали, 

дидактичка и друга 

очигледна средства  

Темпера боје, 

папири 

Фредерик Стеад, 

1958, Греје 

Хартиган (1922) 

Свуда Капетинзи, 

1954, Жорж Матје 

(1921) 

Монтури Дискус I 

А, 1953, Вили 

Баумајстер (1898-

1955) 

Игра Конкуран, 

Сенегал 

„Бесни Роналдо", 

Едуард Сангвинети 

 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

продукти 

ученикових 

активности 

белешке 

задовољство 

ученика на 

часу 

домаћи 

задаци 

 

Корелација: 

Српски језик 
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Наставна тема: ВИЗУЕЛНО СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

 

Садржај 
(наставне јединице) 

Исходи Стандарди 
Активности, 

облици, методе 
Средства 

Евалуација 
самоевал. 

- Визуелно 

споразумевање 

- Перцепција и 
аперцепција 

- Цртање, сликање, 
одговарајућа 

средства 

- Материјали 

- Визуелно 

споразумевање, 

вежбвање 

 

Ученици треба да: 

- развију ликовно-

естетски 

сензибилитет за: 

визелно 

споразумевање 

- покажу интересе за 

откривање визуелних 

појава  

- посматрају и 

естетски 

доживљавјау дела 

ликовних уметности 

 

ЛК.2.1.1.  

ЛК.2.1.2.  

ЛК.1.3.2.  

ЛК.1.3.3. 

ЛК.1.3.4.  

ЛК.2.2.1.  

ЛК.2.2.2.  

ЛК.2.3.1. 

Разговор 

Демонстрација 

Графички 

радови 

Опажање 

Објашњавање 

Цртање, колаж, 

графика 

Сликање 

Стварање и 

декодирање 

визуелне 

шифре 

Подстицање 

стваралачког 

мишљења и 

понашања 

Естетска 

анализа 

 

 

Уџбеник 

Слике 

Цртежи 

Фотографије 

Предмети и објекти из 

природе 

Компјутер  

Реклама за рачунар  

Илустрација, Стјуарт 

Мекеј  

Компјутерска графика 

у боји 

 

 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

продукти 

ученикових 

активности 

белешке 

задовољство 

ученика на 

часу 

домаћи задаци 

 

Корелација: 

Српски језик 
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Наставна тема: ТЕКСТУРА 

 

Садржај 
(наставне јединице) 

Исходи Стандарди 
Активности, 

облици, методе 
Средства 

Евалуација 
самоевал. 

- Текстуралне вредности 

површине и облика 

- Текстуралне и тактилне 

вредности површине и 

облика  

- Перцепција и аперцепција 

- Цртање, сликање, вајање, 
одогварајућа средства и 

материјали 

- Материјали (традиционални 

и савремени) и врсте 

материјала  

- Перцепција и аперцепција 

- Цртање, сликање, вајање, 
одговарајућа средства и 

материјали 

- Својства и врсте текстуре  

- Перцепција и аперцепција 

- Цртање, сликање, вајање, 
одговарајућа средства и 

материјали 

- Текстура - вежбање  

Ученици треба да: 

- развију ликовно-

естетски 

сензибилитет за 

текстуру 

- покажу интересе 

и способности за 

самостално 

откривање 

законитости света 

облика 

текстуалне 

вредности, 

површина и 

облика 

 

ЛК.2.2.1.  

ЛК.3.2.3.  

ЛК.2.2.2.  

ЛК.3.2.4. 

Разговор 

Демонстра-

ција 

Графички 

радови 

Опажање 

Објашњавање 

Цртање, 

колаж, 

графика 

Сликање 

Вајање 

Перцепција 

Вежбање, 

естетска 

анализа 

 

Уџбеник 

Слике 

Цртежи 

Фотографије 

Предмети и објекти из 

природе 

Оловке  

Темпера боје (црна и 

бела), четке,  

Глина, глинамол, 

пластелин  

Бизон урезан на кости 

ирваса, Магдален 

Поклопац на ковчегу 

Тутанкамона, око 1360. 

година пре нове ере 

Идок из Кличевца, 100. 

година пре нове ере 

Сребрни новац из 

Никсона и Сиракузе, V 

век пре нове ере 

Таписерија, Јагода Бујић 

(1930) 

Радованов портал, 

Трогир, XIII век 

Плес мртваца, Храстовље 

Мозаик из Хераклеје 

Линкестис, детаљ, V в. 

Породица, Хенри Мур 

(1898.) 

Интерају, 1955, Роберт 

Раушемберг, (1925) 

Виолина и грожђе, 1912, 

Пабло Пикасо (1881-1973) 

Слика XXI, 1962, Јанез 

Берник (1933) 

Бр-цу-дни, Паул Кле 

(1879-1960) 

 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

продукти 

ученикових 

активности 

белешке 

задовољство 

ученика на 

часу 

домаћи 

задаци 

 

Корелација: 

Српски језик 
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Наставна тема: СВЕТЛИНА 

 

Садржај 
(наставне јединице) 

Исходи Стандарди 
Активности, 

облици, методе 
Средства 

Евалуација 
самоевал. 

- Тонске разлике 

- Перцепција и аперцепција 

- Цртање, сликање, вајање - 
одговарајућа средства и 

материјали 

- Светло-тамно 

- Перцепција и аперцепција 

- Цртање, сликање, вајање - 
одговарајућа средства и 

материјали 

- Степен светлине и 

затамњеност 

- Перцепција и аперцепција 

- Цртање, сликање, вајање, 
одговарајућа средства и 

материјали 

- Градација светлости у 

односу на одређеност извора 

- Перцепција и аперцепција 

- Цртање, сликање, вајање, 
одговарајућа средства и 

материјали 

- Илузија заобљености и 

пластичности волумена  

- Светлина (вежбање) у 

разним техникама и 

материјалима 

- Перцепција и аперцепција 

- Цртање, сликање, вајање, 
одговарајућа средства и 

материјали 

- Естетска анализа 

Ученици треба да: 

- развију ликовно-

естетски 

сензибилитет за 

светлину 

- покажу интересе 

и способности за 

самостално 

откривање 

визуелних појава 

и законитости 

света облика, 

светло-тамно 

тонске разлике 

 

ЛК.2.2.1.  

ЛК.3.2.3.  

ЛК.2.2.2.  

ЛК.3.2.4. 

Разговор 

Демонстра-

ција 

Графички 

радови 

Опажање 

Објашњавање 

Цртање, 

колаж, 

графика 

Сликање 

Вајање 

Перцепција 

Естетска 

анализа 

Вежбање 

 

Уџбеник 

Слике 

Цртежи 

Фотографије 

Предмети и објекти из 

природе 

Оловке  

Трећи мај, Франциско 

Гоја (1746-1828) 

Мртва природа, Симеон 

Шарден (1699-1779) 

Ноћна стража, 1642, 

Рембрант ван Ријн (1606-

1669) 

Планина Сено-Виктоар, 

1904-1906, Пол Сезан 

(1839-1906) 

Девојка у плавом, 1855, 

Ђура Јакшић (1932-1878) 

Ентеријер, Љубомир 

Ивановић (1882-1945)  

Љубавна песма, 1956, 

Миљенко Станчић (1926) 

Мртва природа с бодом и 

јабукама,  1972, Љубица 

Сокић (1914) 

Дубровачке  летње  игре,   

1965,   Предраг  

Милосављевић (1908-

1987) 

Рибе, Лазар Личеноски 

(1901-1964) 

Црвена кула, 1911, Роберт 

Делоне (1885-1941) 

Динамички хијероглиф 

Бал Табарина, 1912, Ђино 

Северини (1883-1966) 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

продукти 

ученикових 

активности 

белешке 

задовољство 

ученика на 

часу 

домаћи 

задаци 

 

Корелација: 

Српски језик 
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Наставна тема: БОЈА 

 

Садржај 
(наставне јединице) 

Исходи Стандарди 
Активности, 

облици, методе 
Средства 

Евалуација 
самоевал. 

- Хроматски (основне и 

изведене) и ахроматски скуп 

- Перцепција и аперцепција 

- Сликање: темпера боје, 
дидактичка и остала 

очигледна средства 

-  Топле и хладне боје 

- Перцепција и аперцепција 

- Сликање: темпера боје и 
остала дидактичка 

средства 

- Комплементарне боје 

- Перцепција и аперцепција 

- Сликање: темпера боје, 
дидактичка средства 

-  Контраст тоталитета 

- Перцепција и аперцепција 

- Сликање, одговарајућа 
средства и материјали 

- Слојевито сликање  

- Перцепција и аперцепција 

- Сликање, одговарајућа 
средства и материјали 

-  Боја - вежбање 

 

Ученици треба да: 

- развију ликовно-

естетски 

сензибилитет за 

боју 

- покажу интересе 

и способности за 

самостално 

откривање 

визуелних појава 

и законитости 

света облик-боја, 

комплементарне 

боје 

 

ЛК.1.1.1.  

ЛК.2.1.1.  

ЛК.1.3.4.  

ЛК.3.2.1.  

ЛК.3.2.4.  

ЛК.3.2.3. 

Разговор 

Демонстра-

ција 

Графички 

радови 

Опажање 

Објашњавање 

Цртање, 

колаж, 

графика 

Сликање 

Вајање 

Перцепција 

Вежбање 

 

Уџбеник 

Слике 

Цртежи 

Фотографије 

Предмети и објекти из 

природе 

Темпера боје (црна и 

бела), четке,  

Подне, 1960, Антони Каро 

(1925) 

Аутопортрет, 1907, 

Надежда Петровић (1873-

1915) 

Аран, 1964, Виктор 

Вазарели (1908) 

Акт у црвеној фотељи, 

1932-34, Сава Шумановић 

(1896-1942) 

Композиција, 1961, Петар 

Лубарда (1907-1974) 

Вино, 1935, Игњат Јоб 

(1895-1936) 

Виолинист, 1932, Јован 

Бијелић (1886-1964) 

Дум Андре, 1935, Петар 

Добровић (1890-1942) 

Песак и пепео, 1959, 

Ордан Петлевски (1930) 

Плес, 1910, Анри Матис 

(1869-1954) 

Мужјак и женка, 1942, 

Џексон Полок (1912-1956) 

Број 8, 1952, Франц Клине 

(1910-1962) 

Анђео на Кристовом 

гробу, Милешева 1228. 

године 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

продукти 

ученикових 

активности 

белешке 

задовољство 

ученика на 

часу 

домаћи 

задаци 

 

Корелација: 

Српски језик 
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Наставна тема: СВЕТ УОБРАЗИЉЕ У ЛИКОВНИМ ДЕЛИМА 

 

Садржај 
(наставне јединице) 

Исходи Стандарди 
Активности, 

облици, методе 
Средства 

Евалуација 
самоевал. 

- Свет уобразиље у делима 

ликовне уметности 

(снови, бајке, митови) 

- Перцепција и 
аперцепција 

- Цртање, сликање, 
вајање, одговарајућа 

средства и материјали 

- Свет уобразиље у делима 

ликовне уметности -

вежбање 

 

 

Ученици треба да: 

- развију ликовно-

естетски 

сензибилитет за 

свет уобразиље у 

ликовним делима 

- се оспособе за 

стваралачко 

преношење 

визуелно-

ликовних 

искустава у 

природно-

друштвено научна 

подручја 

 

ЛК.1.3.1.  

ЛК.1.3.2.  

ЛК.1.3.3.  

ЛК.1.3.4.  

ЛК.3.3.1. 

Разговор 

Демонстра-

ција 

Графички 

радови 

Опажање 

Објашњавање 

Цртање, 

колаж, 

графика 

Сликање 

Вајање 

Естетска 

анализа  

Анализа 

репродукција 

или 

оригинала 

Уџбеник 

Слике 

Цртежи 

Фотографије 

Предмети и објекти из 

природе 

Оловке  

Темпера боје (црна и 

бела), четке,  

Пластика портала и 

прозора, Дечани, 1328-

1335. године 

Сликање, 1946. Францис 

Бекон (1910) 

Торзо с рукавицама, 1967, 

Фернандез Арман (1928) 

 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

продукти 

ученикових 

активности 

белешке 

задовољство 

ученика на 

часу 

домаћи задаци 

 

Корелација: 

Српски језик 
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                                                  6. 1. 4. МУЗИЧКА КУЛТУРА  

 

Годишњи фонд наставе музичке културе износи 36 часова 

Недељни фонд наставе музичке културе износи 1 час 

 

 

 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ наставе музичке културе је да код ученика рaзвиjе интeрeсoвaња зa музичку умeтнoст, 

стваралачко и критичко мишљење, естетске критеријуме у циљу формирања одговорног односа према 

очувању музичког наслеђа и културe свoгa и других нaрoдa. 

 

Задаци: 

1. Стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе 
музичке културе сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе музичке културе 

буду реализовани у пуној мери. 

2. Стицање знања о музици различитих епоха и музичким инструментима 

3. Развијање способности извођења музике (певање/свирање) 
4. Развијање навике слушања музике, подстицања доживљаја и оспособљавање за разумевање 

музике 

5. Подстицање креативности у свим музичким активностима (извођење, слушање, истраживање и 
стварање музике) 

6. Даље упознавање основних елемената музичке писмености и изражајних средстава музичке 
уметности 

7. Стварање одељењских ансамбала. 
 

Оперативни задаци 

 Певање и свирање, по слуху и из нотног текста;  

 Обрада различитих врста тактова; 

 Утврђивање појмова из основа музичке писмености и усвајање нових елемената; 

 Свирање на дечјим инструментима; 

 Извођење дечјих, народних, староградских  и уметничких песама; 

 Импровизовање мелодија на задати текст; 

 Упознавање нових инструмената; 

 Слушање уметничке и народне музике; 

 Информисање о композиторима и њиховим делима; 

 Развијање стваралачких способности; 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: српски језик, ликовна култура, историја, географија, 

математика, физика, верска настава, грађанско васпитање, физичко васпитање, информатика и 

рачунарство, страни језици. 
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САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 

 

1. ЧОВЕК И МУЗИКА 

 Историјско-стилске епохе (средњи век и ренесанса) 

 Музички жанрови; 

2. МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ 

 Извођачки састави, инструменталне групе и инструменти (са диркама), певачки гласови; 

3. ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

– Елементи музичке писмености; 

 Извођење певањем, свирањем и кроз покрет;  

 Традиционална и уметничка музика; 

 

      3.  СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

 Слушање вокално-инструменталних композиција домаћих и страних композитора;  

 Соло и хорска песма уз основне информације о делу и композитору; 

 Препознавање гласова и инструмената;  

 Утицај гласне музике на здравље. 

      4.  МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО  

        -  Импровизовање дијалога на мелодијским инструментима Орфовог инструментарија; 

       -   Компоновање музикеуз помоћ понуђених мотива и на задати текст. 

 

Наставни програм се реализује кроз следеће области: 

8. Човек и музика 
9. Музички инструменти 

10. Извођење музике 

11. Слушање музике 
12. Музичко стваралаштво 
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ГЛОБАЛНИ ГОДИШЊИ ПЛАН НАСТАВЕ МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДЕ: 

 

 демонстрација 

 игра 

 практично учење 

 искуствено учење 

 вербалне (монолошка, дијалошка) 

 текстуална 

 интерактивна (кооперативна) 

 интегративна   

 учење путем открића и решавања проблема  

 

 

АКТИВНОСТИ  УЧЕНИКА: 

 мислиоци 

 активни посматрачи 

 активни слушаоци 

 извођачи 

 истраживачи 

 решаваоци проблема 

 организатори 

 планери 

 самопроцењивачи 

 партнери 

 пријатељи  

 

 

 

Редни 

број  
Наставна област 

Број  часова 

за обраду 
за друге 

типове 
укупно 

1. Човек и музика 5 4 9 

2. Музички инструменти 3 2 5 

3. Извођење музике 6 4 10 

4. Слушање музике 5 5 10 

5. Музичко стваралаштво 1 1 2 

Укупно  20 16 36 



 

200 

 

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА: 

 организатор наставе (усклађује циљеве, исходе, планира садржаје, средства, методе) 

 реализатор наставе (ствара прилике за учење, презентира садржаје, води циљани разговор,  

 партнер у педагошкој комуникацији (одговара на ученичка питања, поставља питања...) 

 преноси информације 

 иницијатор 

 аниматор 

 уочава њихова претходна знања, умења и способности; 

 мотивише ученике и развија њихова интересовања 

 правилно усмерава ученике за рад; 

 пружа помоћ у раду; 

 подстиче децу на самосталност; 

 прати индивидуалност у раду; 

 прати напредовање ученика 

 самоевалуација (прати ефекте сопственог рада) 

 учествује у регулисању социјалних односа у одељењу 

 

 

 

 

ИСХОДИ 

 

По завршетку разреда, ученик ће бити у стању да: 

– кoристи нoтнo писмo и музичкe изрaзe;  

– прeпoзнa извoђaчкe сaстaвe пo њихoвим изрaжajним кaрaктeристикaмa; 

– прaти рaзвoj изрaжajних музичких eлeмeнaтa (мeлoдиja, ритaм, тeмпo, aгoгикa) тoкoм трajaњa 

кoмпoзициje; 

– уoчи вeзу измeђу развоја музичког тока и музичких oбликa; 

– идeнтификуje улoгу музикe у друштвeнo-истoриjским дoгaђajимa; 

– пoвeзуje трaдициoнaлну музику сa културним идeнтитeтoм; 

– уoчaвa дejствo музикe у рaзличитим живoтним ситуaциjaмa; 

– прeпoзнa нaчин нa кojи музички изрaжajни eлeмeнти дoчaрaвajу кaрaктeр музичкoг дeлa;  

– музицирa сaмoстaлнo и групнo;  

– импрoвизуje сaмoстaлнo и у групи; 

– крeирa музичкe цeлинe пeвaњeм или свирaњeм сaм или у групи, уз пoмoћ нaстaвникa. 
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НИВОИ ПОСТИГНУЋА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

 

 

Редни 

број  
НАСТАВ

НА 

ОБЛАСТ 

Основни ниво: Средњи ниво: Напредни ниво: 

 

1. 

Ч
О

В
Е

К
 И

 М
У

З
И

К
А

 

Ученик уме да: 

- МК 1.1.1. препозна 

основне елементе 

главних музичких 

жанрова и главних 

историјско-стилских 

периодa; 

- МК 1.1.2. препозна и 

опише основне 

карактеристике 

народног стваралаштва. 

Ученик познаје: 

- МК. 2.1.3. 

основне карактеристике 

стилова и музичких 

жанрова;  

 

- МК 2.1.3. различите 

видове народног 

музицирања. 

Ученик: 

- МК 2.1.3. познаје 

могућности ИКТ-а у 

стицању знања о музици, 

слушању, музичком 

извођењу и 

стваралаштву; 

- МК 3.1.6. повезује 

облике музицирања са 

жанровским и 

историјско-стилским 

контекстом. 

2. М
У

З
И

Ч
К

И
 

И
Н

С
Т

Р
У

М
Е

Н
Т

И
 

- МК 1.1.2. препозна и 

опише основне 

карактеристике 

инструмената са 

диркама и других 

инструменталних 

група. 

Ученик: 

- МК 2.1.2. разликује 

групе инструмената и 

извођачке саставе и 

различите видове 

музичког изражавања; 

 

Ученик: 

- МК 3.1.1. разуме улогу 

музичких елемената и 

карактеристика музичких 

инструмената у 

постизању музичке 

изражајности и ефекта 

музике коју има на њега; 

 

3. 

С
Л

У
Ш

А
Њ

Е
 М

У
З

И
К

Е
 

Ученик уме, на основу 

слушања музичких 

примера да препозна: 

- МК 1.2.1. основне 

музичке изражајне 

елементе; 

- МК 1.2.2. извођачки 

састав; 

- МК 1.2.3. главне 

музичке жанрове; 

- МК 1.2.4. српски 

музички фолклор 

Ученик уме да препозна: 

- МК 2.2.1. музичке 

елементе; 

- МК 2.2.2. појединачне 

музичке инструменте и 

гласове; 

- МК 2.2.4. музичке 

жанрове. 

 

Ученик уме да 

анализира слушни  

пример и открије 

везу опажених 

карактеристика са:  

- МК 3.2.1. карактером 

музичког дела; 

- МК. 3.2.2. садржајем 

музичког дела; 

- МК. 3.2.3. жанром и 

историјско-стилским 

периодом 

- МК 3.2.4. музичким 

фолклором српског и 

других народа. 
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Ученик уме да: 

- МК 1.1.1. препозна 

основне елементе 

музичке писменостии, 

и везе између музике и 

покрета; 

- МК 1.3.1. пева 

једноставне народне и 

уметничке 

композиције; 

- МК 1.3.2. изводи 

једноставне 

композиције на 

инструменту; 

- МК 1.3.3 се изрази 

покретом. 

Ученик: 

- МК 2.1.1. употребљава 

нотно писмо и елементе 

музичке писмености; 

- МК 2.3.1. изводи 

једноставне народне и 

уметничке композиције 

на мелодијском 

инструменту; 

- МК 2.3.2. учествује у 

инструменталној 

пратњи; 

- МК 2.3.3. уме да 

комуницира покретом. 

Ученик уме да: 

- МК.3.1.3. анализира 

музичко изражавање 

покретом; 

- МК 2.3.4. изводи 

разноврсни музички 

репертоар певањем и/или 

свирањем, кроз покрет, 

индивидуално и у групи 

- МК 3.3.2. активно 

учествује у музичком 

животу школе и 

заједнице. 

 

5. 
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Ученик уме да: 

- МК 1.4.1. направи 

музичке инструменте 

користећи предмете из 

окружења; 

- МК 1.4.3. осмисли 

покрет уз музику; 

- МК 1.4.4. ствара 

пратеће ритмичке 

деонице на 

направљеним музичким 

инструментима. 

Ученик уме/може да: 

- МК 2.4.3. осмисли 

серију покрета уз 

музику. 

 

Ученик уме да: 

- МК. 3 4.2. импровизује  

и компонује мање  

музичке целине у  

оквиру различитих 

жанрова и стилова. 

- МК. 2.4.2. импровизује 

музички дијалог на 

инструменту и/или 

гласом 

 

 

 

ПРAЋEЊE И ВРEДНOВAЊE УЧEНИКA 

Настава музичке културе подразумева учешће свих ученика, а не само оних који имају музичке 

предиспозиције. Како је предмет музичка култура синтеза вештина и знања, полазна тачка у процесу 

оцењивања треба да буду индивидуалне музичке способности и ниво претходног знања сваког ученика. 

Битни фактори за праћење музичког развоја и оцењивање сваког ученика су њeгoво знање, рaд, степен 

ангажованости, кооперативност, интeрeсoвaњe, стaв, умeшнoст и крeaтивнoст, али и напредовање у 

односу на претходна постигнућа. Тако се у настави музичке културе за исте васпитно-образовне 

задатке могу добити различите оцене, као и за различите резултате исте оцене, због тога што се 

конкретни резултати упоређују са индивидуалним ученичким могућностима.  

Начин провере и оцена треба да подстичу ученика да напредује и активно учествује у свим видовима 

музичких активности. Главни критеријум за процес праћења и процењивања је начин ученичке 

партиципације у музичком догађају, односно да ли је у стању да прати музичко дело при слушању и 

како односно, да ли и како изводи и ствара музику користећи постојеће знање. 

У зависности од области и теме, постигнућа ученика се могу оценити усменом провером, краћим 

писаним проверама (до 15 минута) и проценом практичног рада и уметничког и стваралачког 
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ангажовања. Поред ових традиционалних начина оцењивања, треба  користити и друге начине 

оцењивања као што су: 

 допринос ученика за време групног рада, 

 израда креативних задатака на одређену тему,  

 рад на пројекту (ученик даје решење за неки проблем и одговара на конкретне потребе), 

 специфичне вештине. 

 

У процесу вредновања резултата учења наставник треба да буде фокусиран на ученичку мотивацију и 

ставове у односу на извођење и стваралаштво, способност концентрације, квалитет а/перцепције и 

начин размишљања приликом слушања, као и примену тероетског знања у музицирању.  

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 

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. 

Када је у питању вредновање области Музичкo ствaрaлaштвo, оно трeбa врeднoвaти у смислу 

ствaрaлaчкoг aнгaжoвaњa учeникa, a нe прeмa квaлитeту нaстaлoг дeлa, jeр су и нajскрoмниje музичкe 

импрoвизaциje, креативно размишљање и стварање пeдaгoшки oпрaвдaнe. 

Узимајући у обзир све циљеве које процес учења, краткорочно и дугорочно треба да постигне, 

неопходно је имати на уму да се оквир вредновања процеса и резултата учења одвија највише у 

учениковом 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 резултата учења. 

Сумативно вредновање треба да буде осмишљено кроз задатке и активности које захтевају креативну 

примену знања. Диктате не треба практиковати ни задавати. 
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                                                            6. 1. 5. ИСТОРИЈА 

Годишњи фонд наставе историје износи 72 часа 

Недељни фонд наставе историје износи 2 часа 

Циљеви и задаци историје  
Циљ изучавања наставног предмета историја је културни развој и хуманистичко образовање 

ученика. Циљ наставе историје је и да допринесе разумевању историјског простора и времена, 

историјских процеса и токова, као и развијању националног и европског идентитета и духа толеранције 

код ученика. 

Задаци наставе историје су да ученици, уочавајући узрочно-последичне везе, разумеју историјске 

процесе и токове, улогу истакнутих личности у развоју људског друштва и да познају националну и 

општу историју (политичку, економску, друштвену, културну...), као и историју суседних народа и 

држава. 

Оперативни задаци 
- разумевање појма ,,средњи век" и основних одлика тог историјског периода; 

- разумевање основних одлика феудалног друштва; 

- стицање знања о најзначајнијим државама средњовековне Европе; 

- стицање знања о српским средњовековним државама; 

- стицање знања о личностима које су обележиле средњи век у општој и националној историји; 

- разумевање улоге религије у друштву средњег века; 

- упознавање културних и техничких достигнућа средњовековне Европе; 

- упознавање културног наслеђа Срба у средњем веку; 

- коришћење историјских карата за период средњег века; 

- подстицање ученика на коришћење историјских извора; 

- развијање критичког односа према историјским изворима. 

Глобални план          
Редни  

број 

наставне 

теме 

 

Назив наставне   теме 

Број 

часова 

обраде: 

Број часова 

утврђивања: 

Број часова 

систематизације: 

Број 

часова 

укупно: 

1. Увод у средњи век 2 1 0 3 

2. 
Европа и Средоземље у 

раном средњем веку 
7 5 1 13 

3. 
Срби и њихово окружење у 

раном средњем веку 
6 5 1 12 

4. 
Европа и Средоземље у 

позном  средњем веку 
7 4 0 11 

5. 
Срби и њихово окружење у 

позном средњем веку 
10 7 2 19 

6.  

Српске земље и њихово 

окружење у доба 

османлијских освајања 

7 5 2 14 

     72 
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Активности ученика и наставника кроз наставне теме 
Тема 1: 

 Активности ученика: усвајају нове појмове, бележе, повезују, закључују, читају, разумевају, 

износе своја запажања, илуструју, оспособљавају се за коришћење историјских извора 

 Активности наставника: дефинише нове појмове, објашњава, упућује, мотивише ученике за 

рад, осособљава ученике да користе историјске изворе, организује наставу, усмерава 

ученике и подстиче креативну атмосферу, наводи ученике да повезују ново градиво са оним 

што већ знају  

      Тема 2: 

 Активности ученика: усвајају нове појмове, бележе, читају, износе своја запажања, усмено 

излажу, повезују стечена знања из различитих предмета, илуструју, ради задатке, 

оспособавају се за рад на историјској карти, оспособљавају се да користе различите 

историјске изворе 

 Активности наставника: дефинише нове појмове, упућује, проверава, мотивише ученике за 

рад,  усмерава рад ученика, вреднује, наводи ученике да повезују ново градиво са оним што 

већ знају, оспособљава ученике за рад на историјској карти, оспособљава ученике да користе 

различите историјске изворе 

      Тема 3: 

 Активности ученика: усвајају нове појмове, бележе, закључују, илуструју, излажу усмено, 

учествују у дискусији, повезују стечена са новим знањима,  читају и тумаче дате текстове, 

оспособљавају се за рад на историјској карти, оспособљавају се да користе различите 

историјске изворе, пишу реферате 

 Активности наставника: упућује, објашњава, дефинише нове појмове, проверава, припрема 

избор из литературе, усмерава рад ученика, подстиче креативну атмосферу, наводи ученике 

да повезују ново градиво са оним што већ знају, оспособљава ученике за рад на историјској 

карти, оспособљава ученике да користе различите историјске изворе 

      Тема 4: 

 Активности ученика: повезују стечена знања са новим знањима, усвајају нове појмове, 

бележе, разумевају, закључују, излажу усмено, износе своја запажања, учествују у 

дискусији, раде задатке, читају и тумаче дате текстове, оспособљавају се за рад на 

историјској карти, оспособљавају се да користе различите историјске изворе 

 Активности наставника: организује наставу, упућује ученике да повезују ново градиво са 

оним што већ знају, објашњава, дефинише нове појмове, проверава, припрема избор из 

литературе, подстиче креативну атмосферу, оспособава ученике да користе различите 

историјске изворе, усмерава тумачење историјских извора, оспособљава ученике за рад на 

историјској карти 

      Тема 5: 

 Активности ученика: бележе, повезују, закључују, излажу усмено, учествују у дискусији, 

раде задатке, праве паное, пишу реферате, повезују стечена са новим знањима,  читају и 

тумаче дате текстове, оспособљавају се за рад на историјској карти, оспособљавају се да 

користе различите историјске изворе 

 Активности наставника: упућује, објашњава, дефинише нове појмове, проверава, мотивише 

ученике на додатна истраживања, припрема избор из литературе, оспособљава ученике да 

користе различите историјске изворе и да се критички односе према њима, усмерава рад 

ученика, прати рад ученика, подстиче креативну атмосферу, наводи ученике да повезују 

ново градиво са оним што већ знају, оспособљава ученике за рад на историјској карти 
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        Тема 6: 

 Активности ученика: усвајају нове појмове, бележе, читају, закључују, излажу усмено, праве 

паное, пишу реферате, учествују у дискусији, износе своја запажања, раде задатке, повезују 

стечена са новим знањима,  читају и тумаче дате текстове, оспособљавају се за рад на 

историјској карти, оспособљавају се да користе различите историјске изворе и да развијају 

критички однос према њима 

 Активности наставника: организује наставу, упућује, објашњава, дефинише нове појмове, 

проверава, припрема избор из литературе, оспособљава ученике да користе различите 

историјске изворе и да се критички односе према њима, усмерава рад ученика, подстиче 

креативну атмосферу, наводи ученике да повезују ново градиво са оним што већ знају, 

оспособљава ученике за рад на историјској карти 

 

Уџбеник који ће се користити 

 Ђорђе Бубало, Бранка Бечановић, Историја за 6. разред основне школе, Кlett. 

 Историјски атлас, Завод за уџбенике и наставна средства 

 

 

Наставне методе: 
- монолошка 

- дијалошка 

- истраживачка 

- илустративно-демонстративна 

- комбиновани рад 

- писани радови 

-  рад на тексту 
 

 

Корелација: 
    -  географија 

    - ликовна култура 

    - српски језик 

    - верска настава 
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                     Табела образовних стандарда 

 
Наставна тема Историјско знање Истраживање и тумачење 

историје 
Увод у средњи век 1. основни ниво: 

 уме да одреди ком 

историјском периоду 

припадају важне године из 

прошлости 

 препознаје значење основних 

појмова из историје 

цивилизације 

2. средњи ниво: 
 уме да повеже историјски 

феномен са одговарајућом 

временском одредницом и 

историјским периодом 

 препознаје да постоји 

повезаност националне, 

регионалне и светске историје 

 зна и разуме узроке и 

последице важних историских 

прекретница из опште 

историје 

3. напредни ниво: 
 уме да објасни специфичности 

важних историјских појмова и 

да их примени у 

одговарајућем контексту 

 разуме на који начин су 

повезане појаве националне, 

регионалне, опште историје 

 уме да закључи зашто је 

дошло до одређених 

историјских догађаја и које су 

последице 

1. основни ниво: 
 препознаје на основу 

историјских извора о којој 

појави је реч 

 препознаје историјске 

информације дате у форми 

слике 

2. средњи ниво: 
 уме да закључи о ком је 

феномену реч на основу 

садржаја писаних 

историјских извора 

 уме да закључи о ком је 

феномену реч н основу 

сликовних историјских 

извора 

3. напредни ниво: 
 уме да одреди анализом 

извора контест у којем је 

настао и контекст о којем 

говори извор 

 

Европа и Средоземље 

у раном средњем веку 
 

1. основни ниво: 
 препознаје значење основних 

појмова из историје 

цивилизације 

 именује најважније појаве из 

опште историје 

 зна на ком простору су се 

одиграле најважније појаве и 

догађаји из опште историје 

 уме да наведе узроке и 

последице најважнијих појава 

из прошлости  

2. средњи ниво: 
 уме да повеже личност и 

историјски феномен са 

одредницом и историјским 

периодом 

 препознаје да постоји 

1. основни ниво: 
 препознаје на основу 

историјских извора о којој 

појави, догађају и личности 

је реч 

 уме да прочита историјске 

информације дате у форми 

историјске карте са 

легендом 

      2.  средњи ниво: 
 уме да закључи о којем 

догађају, личности и 

феномену реч на основу 

писаних извора 

  уме да закључи о којем је 

феномену реч на основу 

сликовних извора 

 Уме да одреди из које епохе 

или простора је извор који је 
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повезаност националне, 

регионалне и светске историје 

 препознаје да постоји 

повезаност прошлости и 

садашњости 

 зна и разуме узроке и 

последице важних историјских 

прекретница из опште 

историје 

3. напредни ниво: 
 зна специфичне детаље из 

опште историје 

 разуме начин на који су 

повезане појаве националне, 

регионалне, опште историје  

 разуме како су повезане 

прошлост и садашњост 

 уме да закључи зашто је 

дошло до одређених 

историјских догађаја и које су 

последице 

 

непознат ученику 

      3.  напредни ниво: 
 уме да анализира и процени 

релевантност историјског 

извора 

 уме да одреди контекст у 

којем је настао извор и 

контескт о којем говори 

Срби и њихово 

окружење у раном 

средњем веку 

1. основни ниво: 
 именује најважније појаве из 

националне историје 

 зна на којем простору су се 

одиграле најважније појаве и 

догађаји из националне 

историје 

2. средњи ниво: 
 уме да повеже личност и 

феномен са одговарајућом  

временском одредницом  и 

периодом 

 препознаје да постоји веза 

националне, регионалне и 

светске историје 

 препознаје да постоји веза 

садашњости и прошлости 

 зна и разуме узроке и 

последице важних појава из 

националне историје 

3. напредни ниво: 
 зна специфичне детаље из 

националне историје 

 разуме начин на који су 

повезане појаве  националне, 

регионалне, опште историје 

 разуме како су повезане појаве 

у прошлости и садашњости  

1. основни ниво: 
 препознаје информације 

дате у форми слике 

 уме да прочита информације 

дате у форми историјске 

карте са легендом 

 

2. средњи ниво: 
 уме да закључи о којем 

догађају, феномену и 

личности је реч на основу 

писаних извора 

 уме да закључи о ком 

феномену је реч на основу 

сликовних извора 

 

3. напредни ниво: 
 уме да анализира и процени 

ближе хронолошко порекло 

извора 

 уме да одреди контекст у 

којем је је настао извор и 

контекст о којем извор 

говори 

 

Европа и Средоземље 

у позном средњем 

веку 

1. основни ниво: 
 именује најважније појаве и 

догађаје из опште историје 

 зна на којем простору су се 

одиграле важне појаве и 

догађаји из опште историје 

1. основни ниво: 
 препознаје једноставне 

инфорације дате у фори 

слике 

 уме да прочита информације 

дате у форми историјске 
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 уме да наведе узроке и 

последице најважнијих појава 

из прошлости 

2. средњи ниво: 
 препознаје да постоји 

повезаност прошлости и 

садашњости 

 зна и разуме узроке и 

последице историјских 

прекретница из опште 

историје 

3. напредни ниво: 
 зна специфичне детаље из 

опште историје 

 разуме како су повезане појаве 

из прошлости и садашњости 

  уме да закључи зашто је 

дошло до одређених 

историјских догађаја и какве 

су последице 

карте са легендом 

2. средњи ниво: 
 уме да закључи о којем 

феномену је реч на основу 

писаног извора 

 уме да закључи о којем 

феномену је реч на основу 

сликовних извора 

 уме да одреди угао гледања 

на историјску појаву  

3. напредни ниво: 
 уме да одреди контескт у 

којем је извор настао и 

контекст о којем говори 

извор 

 уме да издвоји сличности и 

разлике у тумачењима и 

изворима који говоре о истој 

појави 

Срби и њихово 

окружење у позном 

средњем веку 

1. основни ниво: 
 именује најважније појаве из 

националне историје 

 зна на којем простору су се 

одиграли најважнији догађаји 

и појаве из националне 

историје 

 уме да наведе узроке и 

последице најважнијих појава 

из прошлости   

2. средњи ниво: 
 препознаје да постоји 

повезаност националне, 

регионалне и светске историје 

 зна и разуме узроке и 

последице важних историјских 

феномена у националној 

историји 

3. напредни ниво: 
 зна специфичне детаље из 

националне историје 

 разуме на који начин су 

повезане појаве националне, 

регионалне, опште историје 

 уме да зкључи зашто је дошло 

до одређених историјских 

догађаја и какве су последице  

1. основни ниво: 
 препознаје на основу извора 

о којем догађају, појави или 

личности је реч 

 уме да прочита једноставне 

информације дате у форми 

историјске карте са 

легендом 

2. средњи ниво: 
 уме да закључи о којем 

догађају, феномену и 

личности је реч на основу 

писаних извора 

 уме да закључи о којем 

феномену је реч на основу 

сликовних извора 

 уме да одреди из које епохе 

или географског простора је 

текст историског извора 

непознат ученику 

3. напредни ниво: 
 уме да одреди контекст у 

којем је настао извор и 

контекст о којем говори 

извор 

 уме да одреди сличности 

иразлике у тумачењима  и 

изворима који говоре о истој 

појави 

Српске земње и 

њихово окружење у 

доба османлијских 

освајања 

1. основни ниво: 
 зна на којем простору су се 

одиграле најажније појаве и 

догађаји из националне и 

опште историје 

 уме да наведе узроке и 

последице најважнијих појава 

1. основни ниво: 
 препознаје на основу извора 

о којој појави, догађају и 

личности је реч 

 препознаје једноставне 

историјске информације 

дате у форми слике 
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из прошлости 

2. средњи ниво: 
 уме да повеже личност и 

историјски феномен са 

одговарајућом временском 

одредницом и историјским 

периодом 

 препознаје да постоји 

повезаност националне, 

регионалне и светске историје 

 препознаје да постоји 

повезаност појава из 

прошлости и садашњости 

 зна и разуме узроке и 

последице важних историјских 

феномена у националној 

историји 

3. напредни ниво: 
 зна специфичне детаље из 

националне и опште историје 

 разуме на који начин су 

повезане појаве националне, 

регионалне, опште историје 

 разуме како су повезане појаве 

из прошлости и садашњости 

 уме да закључи зашто је 

дошло до одређених 

историјских догађаја и које су 

последице 

 препознаје једноставне 

историјске информације 

дате у форми историјске 

карте са легендом 

2. средњи ниво: 
 уме да закључи о којем је 

догађају, феномену и 

личности реч на основу 

писаног извора 

 уме да закључи о којем је 

феномену реч на основу 

сликовних извора 

 уме да одреди угао гледања 

на историјску појаву 

3. напредни ниво: 
 уме да анализира и процени 

релевантност историјског 

извора 

 уме да издвоји разлике и 

сличности у тумачењима и 

изворима који се односе на 

исту појаву 

 

План евалуације 
Начин провере исхода тематске области 
Усмена провера знања  Увод у средњи век 

 Срби и њихово окружење у раном средњем веку 

 Европа у позном средњем веку 

 Српске земље и њихово окружење у доба 

османлијских освајања 

Израда паноа и реферата  Срби и њихово окружење у раном средњем веку 

 Срби и њихово окружење у позном средњем веку 

 Српске земље и њихово окружење у доба 

османлијских освајања 

Писмена провера знања 

 
 Европа и Средоземље у раном средњем веку  

 Срби и њихово окружење у раном средњем веку 

 Срби и њихово окружење у позном средњем веку 

 Српске земље и њихово окружење у доба 

османлијских освајања 

 
    

               Додатна настава из историје организује се за ученике који изузетно напредују у раду. 

Програмски садржаји ове наставе обухватају изабране садржаје из редовне наставе који се сада 

обрађују комплексније,историјске изворе за период који се обрађује у редовној настави. 
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 Допунска настава се организује и 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 у основној  школи. 

 

 Слободне активности ученика, који су посебно заинтересовани за историју, могу се организовати 

кроз разне секције младих историчара. 

 

 

6. 1. 5. 1. План рада додатне наставе историје за 6. разред (36 часова) 

 

Прва тема: Европа у раном средњем веку – 8 часова 

- Средњовековни витез - 1 час 

- Средњовековни споменици ( манастир Студеница, Смедеревска тврђава. Новац -посета Народном 

музеју) - 4 часа 

- Цариград у средњем веку и данас -1час 

- Кијевска Русија - 2 часа 

 

Друга тема: Срби и њихово окружење у раном средњем веку -6 часаова 

- Обичаји и традиција Јуж.Словена у словенској митологији -2 часа 

- Родослов српских династија Властимировића и Војислављевића -4 часа 

 

Трећа тема: Европа у позном средњем веку – 6 часова 

-  Стогодишњи рат и Јованка Орлеанка -3 часа 

- Крсташки ратови – 3 часа 

 

Четврта тема: Срби у позном средњем веку -10 часова 

-  Стефан Немања -2часа 

-  Архиепископ Сава –просветитељ и дипломата - 2 часа 

-  Краљ Урош и Јелена Анжујска -2 часа 

- Политички успон Србије за време владавине краља Милутина – 2 часа 

-  Српске принцезе византијског рода: Јевдокија и Симонида -1 час 

- Стефан Душан -1час 

 

Пета тема: Срби у доба Османлијских освајања - 6 часова 

-  Косовска битка у историји и народном предању -2 часа 

-  Кнегиња Милица –жена, мајка и владарка -2 часа 

-  Деспот Стефан Лазаревић – песник и законодавац -2 часа 
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                                               6. 1. 6. ГЕОГРАФИЈА 

 

Годишњи фонд наставе географије износи 72 часа 

Недељни фонд наставе географије износи 2 часа 

 

 

          Циљ  овог наставног предмета је да ученици кроз њега упознају основне објекте, појаве и 

процесе у простору, њихове узрочно – последичне везе и односе, и на основу тога изграђују сопствено 

географско мишљење о свом завичају, држави, континенту и свету као целини. Настава географије 

оспособљава ученике да користе географску карту, раде на терену и самостално проналазе и 

анализирају изворе географских информација.  Ученици ће изграђивати свест о значају заштите свих 

геосфера као еколошког оквира за живот на земљи и формирати одговоран однос према животној 

средини. Улога географије је и у развијању толерантног става према различитим народима, њиховим 

културама и начину живота. 

 

     Оперативни задаци 

     Ученици треба да: 

- упознају структуру и састав атмосфере; 

- схвате појам климе, климатских елемената и климатских фактора; 

- упознају основне типове климе на Земљи; 

- схвате неопходност заштите атмосфере и осталих Земљиних сфера и комплексне географске 

средине у којој егзистира и човек; 

- стекну основна знања о утицају спољашњих (егзогених) сила у обликовању Земљине површине 

(ерозија и акумулација); 

- препознају облике рељефа који настају радом спољашњих сила; 

- схвате како настаје земљиште, како се мења под утицајем спољашњих сила и човека, да знају 

основне типове земљишта и њихов значај; 

- упознају основне појмове из географије становништва и насеља, схвате значај и улогу 

природних, друштвених и привредних чинилаца и њихово јединство; 

- стекну основна знања о привреди, њеној подели и факторима развоја; 

- схвате појам природне и географске средине и појам географске регије; 

- прошире знања из картографије и оспособе се за коришћење географске карте у стицању нових 

знања  

- упознају највашније природно-географске одлике Европе, њених регија и држава; 

- упознају најважније друштвено-географске одлике Европе, њених регија и држава; 

- упознају најважније економско-географске одлике Европе, њених регија и држава; 

- се оспособе за коришћење географске литературе и различитог илустративног материјала ради 

лакшег савлађивања наставног градива и оспособљавања за самостални рад. 

 

Програмску структуру чине следеће наставне теме: 

 Увод у програмске садржаје (1) 
 Планета Земља (8) 

         - Воде на Земљи (5) 

       - Биљни и животињски свет (3)       

 Становништво и насеља на Земљи (6) 

 Географска средина и људске делатности (3); 
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 Регионална географија Европе (52) 

- Општи географски преглед Европе (11); 

- Јужна Европа (14);   

- Средња Европа (10); 

- Западна Европа (6); 

- Северна Европа (4); 

                        - Источна Европа (7) 

 Систематизација градива (2) 

 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД 

 

Наставна тема обрада утврђивање укупно корелација 

 

Увод у програмске садржаје (1) 
1  1  

Планета Земља( 9 ) 6 2 8 Биологија 

Воде на Земљи(6) 4 1 5 Биологија 

Биљни и животињски свет на Земљи(3) 2 1 3 Биологија 

Становништво и насеља на Земљи     ( 6 ) 4 2 6 
Историја, 

математика 

Географска средина и људске 

делатности  ( 3 ) 
2 1 3 

Биологија, 

историја 

Регионална географија Европе( 52 ) 31 21 52  

Општи географски преглед Европе  (11) 7 4 11 
Историја, 

биологија, 

Јужна Европа   (14) 9 5 14 

Историја, 

биологија, 

српски 

Средња Европа (10) 6 4 10 
Историја, 

биологија, 

Западна Европа (6) 3 3 6 
Историја, 

биологија, 

Северна Европа  (4) 2 2 4 
Историја, 

биологија, 

Источна Европа (7) 4 3 7 
Историја, 

биологија, 

Систематизација градива ( 2 ) 

 
  2  

 

 

Корелација са другим предметима: Историја, биологија, матаматика, српски језик, 
немачки и енглески језик... 

 

Наставне методе: Монолошка, дијалошка, илустративно-демонстративна 
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Активности наставника: Организује, информише, објашњава, стимулише, подстиче 
ученика, прати развој ученика, преноси знање, навике и вештине, проверава знање, оцењује, 

утиче на социјалне односе у одељењу... 

 

Активности ученика: Решавају задатке, јачају самосталност и способност идивидуалног 
учења, вежбају, понављају, активни су слушаоци, организују... 

 

 Оцењивање ученика: 
- Усмено проверавање наставног градива уз коришћење илустративних средстава (географска 

карта света и Европе, графички прикази и сликовити материјал); 

- Вежбе на немој карти; 

- По потреби, кратке, петнаестоминутне вежбе;  

- Оцењивање тематских радова (реферати) и презентација; 

- Провера домаћих задатака. 

Литература за остваривање плана: 

Географија 6  - аутори Винко Ковачевић и мр Сања Топаловић  

издавачка кућа КЛЕТТ, ИСБН 978-86-7762-690-7 

 Географски атлас 

 Неме карте Европе 

 

Образовни стандарди наставе географије за 6. разред 
 

Редни 

број 

наставне 

теме 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

                                  Образовни  стандарди 

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

 

I 

 

Увод  
- - - 

 

 

 

II 

 

 

 

Планета Земља 

Г.Е. 1.1.3. 

Препознаје и чита 

географске и 

допунске елементе 

карте 

Г.Е. 1.2.3. Именује 

Земљине сфере 

(литосферу, 

атмосферу, 

хидросферу и 

биосферу) и 

препознаје њихове 

основне одлике 

Г.Е. 2.1.2. Одређује положај 

места и тачака на геог.карти 

Г.Е. 2.1.3. Препознаје и 

објашњава географске 

чињенице – објекте, појаве, 

процесе који су представљени 

моделом, сликом, графиком, 

табелом.. 

Г.Е. 2.1.4.  Приказује 

понуђене географске податке: 

на немој карти, разним 

средствима -бојама, 

линијама, симболичким 

картографским знацима 

Г.Е. 2.2.2. разликује и 

објашњава географске 

чињенице – објекте, појаве, 

процесе и односе у Земљиним 

сферама (литосфери, 

атмосфери, биосфери и 

хидросфери) 

Г.Е. 3.1.1.  Доноси 

закључке о просторним 

(топографским) и 

каузалним везама 

географских чињеница – 

објеката, појава, процеса 

и односа на основу 

географске карте 

Г.Е. 3.2.2. Објашњава 

физичко-географске 

законитости у 

географском омотачу 

(климатску и 

биогеографску 

зоналност) и наводи мере 

за њихову заштиту, 

обнову и унапређење 

 

 

III 

 

 

Становништво и 

насеља на Земљи 

          

Г.Е. 1.1.3. 

Препознаје и чита 

географске и 

допунске елементе 

карте 

 

Г.Е. 2.1.2. Одређује 

положај места и тачака на 

геог.карти 

Г.Е. 2.1.3. Препознаје и 

објашњава географске 

чињенице – објекте, 

појаве, процесе који су 

 

Г.Е. 3.1.1. Доноси 

закључке о просторним 

(топографским) и 

каузалним везама 

географских чињеница – 

објеката, појава, процеса 
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Г.Е. 1.3.1. Познаје 

основне појмове о 

становништву и 

насељима и 

уочава њихов 

просторни 

распоред 

 

представљени моделом, 

сликом, графиком, 

табелом.. 

Г.Е. 2.1.4.  Приказује 

понуђене географске 

податке: на немој карти, 

разним средствима -

бојама, линијама, 

симболичким 

картографским знацима 

Г.Е. 2.3.1. разликује и 

објашњава кретање 

становништва (природно 

и механичко) и структуре 

становништва 

и односа на основу 

географске карте 

Г.Е. 3.3.1. Објашњава 

утицај природних и 

друштвених фактора на 

развој и размештај 

становништва и насеља 

 

IV 

 

Географска 

средина и људске 

делатности 

 

Г.Е. 1.3.2. 

Дефинише појам 

привреде и 

препознаје 

привредне 

делатности и 

привредне гране 

 

 

- 

Г.Е. 3.3.2. Објашњава 

утицај природних и 

друштвених фактора 

на развој и размештај 

привреде и 

привредних 

делатности 

 

 

 

V 

 

 

 

Регионална 

географија 

Европе 

 

 

 

Г.Е. 1.1.3. 

Препознаје и чита 

географске и 

допунске елементе 

карте 

Г.Е. 1.4.2. Именује 

континенте и 

препознаје њихове 

основне природне 

и друштвене 

одлике 

Г.Е. 2.1.2. Одређује положај 

места и тачака на геог.карти 

Г.Е. 2.1.3. Препознаје и 

објашњава географске 

чињенице – објекте, појаве, 

процесе који су представљени 

моделом, сликом, графиком, 

табелом.. 

Г.Е. 2.1.4. . Приказује 

понуђене географске податке: 

на немој карти, разним 

средствима -бојама, 

линијама, симболичким 

картографским знацима 

Г.Е. 2.3.2. Именује 

међународне организације у 

свету (EU, UNICEF, UN, 

UNESKO, FAO, ЦРВЕНИ 

КРСТ) 

Г.Е. 2.4.2. Описује природне и 

друштвене одлике 

континената и наводи њихове 

географске регије 

Г.Е. 3.1.1. Доноси 

закључке о 

просторним 

(топографским) и 

каузалним везама 

географских 

чињеница – објеката, 

појава, процеса и 

односа на основу 

анализе географске 

карте 

Г.Е. 3.4.2. објашњава 

географске везе 

(просторне и каузалне, 

директне и 

индиректне) и 

законитости (опште и 

посебне) у Европи и 

уме да издвоји 

географске регије 
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         6. 1. 6. 1. ДОДАТНА НАСТАВА – планирани  часови додатне наставе у шестом  разреду 

 

Септембар: 

- Океани и мора 

- Биљни и животињски свет на земљи 

  Октобар: 

            - Екумена 

            - Конурбације, мегалополиси 

 Новембар 

             - Планине Европе 

 - Становништво Европе 

Децембар 

      - Република Србија 

      Јануар 

- Средоземно море - Грчка 

Фебруар 

      - Минијатурне државе 

      - Ерупције Везува 

Март 

      - Локомотива Европе - Немачка 

      - Србија - Београд 

Април 

      - Лондон 

      - Европска унија 

Мај 

      - Скандинавија 

- Шведска, Норвешка 

Јун 

- Руска федерација 
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                                                                6. 1.7. ФИЗИКА 

 

Годишњи фонд наставе физике износи 72 часа 

Недељни фонд наставе физике износи 2 часа 

 

 

Циљ и задаци 

      Општи циљ наставе физике јесте да ученици упознају природне појаве и основне природне законе, 

да стекну основну научну писменост, да се оспособе за уочавање и распознавање физичких појава у 

свакодневном животу и за активно стицање знања о физичким појавама  кроз истраживање, оформе 

основу научног метода и да се усмере према примени физичких закона у свакодневном живозу и раду. 

 

     Остали циљеви и задаци наставе физике су: 

- развијање функционалне писмености; 

- упознавање основних начина мишљења и расуђивања у физици; 

- разумевање појава, процеса и односа у природи на основу физичких закона; 

- развијање способности за активно стицање знања о физичким појавама кроз 

истраживање; 

- развијање радозналости, способности рационалног расуђивања, самосталности у 

мишљењу и вештине јасног и прецизног расуђивања; 

- развијање логичког и апстрактног мишљења; 

- схватање смисла и метода остваривања експеримената и значаја мерења; 

- решавање једноставних проблема и задатака у оквиру наставних садржаја; 

- развијање способности за примену знања из физике; 

- схватање повезаности физичких појава и екологије и развијање свести потреби заштите, 

обнове и унапређивања животне средине; 

- развијање радних навика и сколности ка изучавању наука у природи; 

- развијање свести о сопственим знањима, способностима и даљој професионалној 

оријентацији. 

 

Оперативни задаци - ученик треба да: 

-  кроз већи број занимљивих и атрактивних демонстационих огледа, који манифестују појаве 

из различитих области физике, схвати како физика истражује природу и да је материјални свет 

погодан  за истраживање и постављање бројних питања; 

-  уме да рукује мерилима и инструментима за мерење одговарајућих физичких величина: 

метарска трака, лењир са милиметарском поделом, хронометар, мензура, вага, динамометар; 

-  само упозна појам грешке и значај релативне грешке, а да зна шта је апсолутна грешка и 

како настаје грешка при очитавању скала мерних инструмената; 

-  користи јединице SI  система за одговарајуће физичке величине: m, s, kg, m/s, Pa…; 

-  усвоји основне представе о механичком кретању и зна величине које карактеришу 

равномерно праволинијско кретање и средњу брзину као карактеристику променљивог 

праволинијског кретања; 

-  на основу појава узајамног деловања тела схвати силу као меру узајамног деловања тела које 

се одређује интезитетом, правцем и смером; 

-  усвоји појам масе и тежине и прави разлику између њих; 

-  уме да одреди густину чврстих тела и густину течности мерењем њене масе и запремине; 

-  усвоји појам притиска, схвати преношење спољњег притиска кроз течности и гаове и разуме 

Паскалов закон. 
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Садржаји програма 

 Увод (2+0+0) 

 Кретање (7+7+0) 

 Сила (6+8+0) 

 Мерење (4+4+7) 

 Маса и густина (5+7+3) 

 Притисак (5+6+1) 
 

 

Глобални план наставе физике за шести разред 
 

 

Наставна тема обрада утврђивање 
Лабораторијске 

вежбе 
укупно корелација 

УВОД 2   2  

КРЕТАЊЕ 7 7  14 Математика 

СИЛА 6 8  14  

МЕРЕЊЕ 4 4 7 15 Математика 

МАСА И 

ГУСТИНА 
5 7 3 15 Математика 

ПРИТИСАК 5 6 1 12 
Математика, 

географија 

 

 

 Образовни стандарди за физику су одређени за крај образовног образовања на три нивоа 

постигнућа: основном, средњем и напредном. Основни ниво би требало да савлада 80% и више 

ученика, средњи 50% ученика и напредни 25% ученика. Који се стандарди користе у шестом разреду 

дато је у табели по наставним темама 
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Ред. бр 

наст. 

теме 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

1. Увод - - - 

2. Кретање ФИ.1.2.1. 
Ученик/ученица уме да 
препозна врсту кретања према 
блику путање 
ФИ.1.2.2. 
Ученик/ученица уме да 
препозна равномерно 
кретање 
ФИ.1.2.3. 
Ученик/ученица уме да израчуна 
средњу брзину, пређени пут или 
протекло време ако су му 

познате 
друге две величине 
 
 
 
 
 
 

ФИ.2.2.1. 
Ученик/ученица уме да препозна убрзано 
кретање 
ФИ.2.2.2. 
Ученик/ученица зна шта је механичко 
кретање и које га физичке величине описују 
ФИ.2.6.1. 
Ученик/ученица разуме и примењује 
оснпвне математичке формулације 
односа и законитости у физици, 
нпр. директну и обрнуту пропорционалност 
ФИ.2.6.2. 
Ученик/ученица уме да 
препозна векторске 
физичке величине, нпр. 
брзину и силу 
ФИ.2.6.3. 
Ученик/ученица користи и интерпретира 
табеларни и графички  приказ 
зависности физичких величина 

ФИ.3.2.1. 
Ученик/учен ица уме да примени  
однпсе између физичких  
величина којеопписују 
равномернп  променљиво 
правплинијско кретање 
ФИ.3.4.1. 
Ученик/ученицам уме да претвара 
јединице изведених физичких 

величина 
у одгпварајуће јединице SI система 

3. Сила ФИ.1.1.1. 
Ученик/ученица 
уме да препозна 
гравитациону 
силу и силу 
трења које 
делују на тела 
која мирују или се 
крећу 
равномерно 
ФИ.1.1.2. 
Ученик/ученица уме да 
препозна смер 
деловања магнетне и 
електростатичке силе 

ФИ.2.1.1. 
Ученик/ученица уме да преппзна еластичну силу, силу 

потиска и пспбине инерције 
ФИ.2.1.2. 
Ученик/ученица зна пснпвне пспбине 
гравитаципне и еластичне силе и силе потиска 
ФИ.2.1.3. 
Ученик/ученица уме да препознаје када је 
полуга у стању  равнотеже 
ФИ.2.1.4. 
Ученик/ученица разуме како  односи сила утичу на врсту 

кретања 
ФИ.2.6.1. 
Ученик/учени ца разуме и примењује 
основне математичке формулације 
односа и законитости у физици, нпр. 
директну и обрнуту пропорционалност 
ФИ.2.6.2. 
Ученик/ученица уме да преппзна вектпрске физичке 

величине, нпр. брзину и силу 
ФИ.2.6.3. 
Ученик/ученица уме да 
користи и интерпретира 
табеларни и графички 
приказ зависности физичких велича 

 
 
 
ФИ.3.1.2. 
Ученик/у ченица 

зна  
какав је 
однос сила које делују на 
тело које мирује или се 
равнпмерно креће  
ФИ.3.4.1. 
Ученик/у ченица уме да претвара 
Јединице изведених физички х 
величина у одговара јуће јединице 
SI система 
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4. Мерење ФИ.1.4.1. 
Ученик/ученица уме да 
чита мерну скалу и зна  
да одреди вредност 
најмањег подепка 
ФИ.1.4.2. 
уме да препозна мерила и 
инструме нте за мерење 
дужине, масе ,запремине 
темпера туре и времена 
ФИ.1.4.3. 
Ученик/у ченица зна да кпристи 
Пснпвне јединице за дужину масу, 
Запремину, темпера туру и време 
ФИ.1.4.4. 
Ученик/ученица уме да  
преппзна јединице за брзину 
ФИ.1.4.5. 
Ученик/ученица зна оснпвна 

правила 
мерења, нпр нула ваге, 

затегнута  
мерна трака 
ФИ.1.4.6. 
Ученик/ученица зна да 
мери дужину, масу, 
запремину, температуру 
и време 

ФИ.2.4.1. 
Ученик/ученица уме да кристи важније 
изведене јединице SI и зна основне ознаке 
ФИ.2.4.2. 
Ученик/ученица уме да преппзна 
дозвољене јединице мере изван SI, нпр. 
литар или тинут 
ФИ.2.4.3. 
Ученик/учени ца уме да користи 
префиксе и претвара бројне вреднпсти 
физичких величина из једне јединице 
у другу, нпр килпметре у метре 
ФИ.2.4.4. 
Ученик/ученица зна када мерења 
понављамп више пута 
 
 

ФИ.3.4.1. 
Ученик/ученица уме да претвара 
јединице изведених физичких 

величина у одгпварајуће 
јединице SI 
система 
ФИ.3.4.3. 
Ученик/ученица зна 
шта је грешка 
мерења 
 
 

5. Маса  

и 

густина 

ФИ.1.4.1. 
Ученик/ученица уме да 
чита мерну скалу и зна 
да одреди вредност 
најмањег подепка 
ФИ.1.4.4. 
Ученик/ученица уме да 
преппзна јединице за брзину 
ФИ.1.4.5. 
Ученик/ученица зна оснпвна 

правила 
мерења, нпр нула ваге, 

затегнута  
мерна трака 
ФИ.1.4.6. 
Ученик/ученица зна да 
мери дужину, масу, 
запремину, температуру 
 
 
 
 
 

 

ФИ.2.4.1. 
Ученик/ученица уме да кристи важније 
изведене јединице SI 
и зна основне ознаке 
ФИ.2.4.2. 
Ученик/ученица уме да преппзна 
дозвољене јединице мере изван SI, нпр. 
литар или тинут 
ФИ.2.4.3. 
Ученик/учени ца уме да користи 
префиксе и претвара бројне вреднпсти 
физичких величина из једне јединице 
у другу, нпр килпметре у метре 
ФИ.2.4.4. 
Ученик/ученица зна када мерења 
понављамп више пута 

ФИ.3.7.1. 
Ученик/ученица уме 
да донесе 
релевантан 
закључак на оснпву 
резултата мерења 
ФИ.3.7.2. 
Ученик/ученица 
уме да препона питање на које 
можемо да 
одговоримо 
посматрањем 
или 
експериментом 
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6. Притисак ФИ.1.1.3. 
Ученик/ученица разуме 
принцип спојених 
судова 

ФИ.2.6.1. 
Ученик/учени ца разуме и примењује 
основне математичке формулације 
односа и законитости у физици, нпр. 
директну и обрнуту пропорционалност 
ФИ.2.1.6. 
Ученик/ученица зна 
да хидростатички 
притисак зависи од 
висине стуба флуида 

ФИ.3.1.3. 
Ученик/ученица знашта је 

притисак 
чврстих тела и од чега зависи 
ФИ.3.1.4. 
Ученик/ученица разуме 
и примењује концепт 
притиска у флуидима 
ФИ.3.4.1. 
Ученик/ученица уме да претвара 
јединице изведенихфизичких 

величина 
у одгпварајућејединице SIсистема 
ФИ.3.4.3. 
Ученик/ученица зна 
шта је грешка 
мерења 
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 Додатна настава из физике организује се у шестом разреду. Програмски садржаји ове наставе 

обухватају изабране садржаје из редовне наставе који се сада обрађују комплексније и 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. 

  

Оријетационе теме су: 

- Међународни систем мера и његово коришћење 

- Апсолутна и релативна грешка мерења 

- Решавање проблема и задатака у вези са прорачунавањем брзине праволинијског кретања 

- Хидростатички притисак 

- Примена паскаловог закона 

- Кретање тела у флуиду 

 

    Допунска настава се такође организује и 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 - ученици који су посебно заинтересовани за физику, могу се 

организовати кроз разне секције младих физичара. 

 

Активности наставника: планирање и организација наставе, преношење знања, навика и 

развијање адекватних способности код ученика, стимулисање, подстицање, мотивисање 

ученика, проверавање знања, оцењивање, утицај на социјалне односе у одељењу, праћење 

ефеката сопственог рада... 

 

    Активности ученика: активно учествују у раду, прате, процењују, слушају, уочавају, 

бележе, решавају проблеме, понављају, решавају задатке, јачају самосталност у учењу, 

међусобно сарађују... 

 

   Наставне методе:  
- дијалошка 

- монолошка 

- лабораторијска  

- демонстративна  

- експериментална и 

- комбиновани рад. 

 

 

Начин оцењивања: 

 

Из физике ученици  добијају оцене на: 

1) усменим одговорима  (ученик добије једну оцену за степен усвојености знања из једне наставне 

теме; ако је ученик незадовољан тренутном оценом може да је поправи и тако добије још једну 

оцену); 

2) контролним задацима (контролни задатак садржи рачунске задатке из одговарајуће наставне 

теме ); 

3) активност на часу, изради домаћих задатака, сналажљивости у реализацији лабораторијских 
вежби (тамо где су могуће), праћењу рада на часу, бележење...(добија се једна оцена за једно 

тромесечје). 
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 У шестом разреду ученик добија по две оцене (једна на усменом одговарању и једна на 

контролном задатку) из следећих наставних тема: кретање, мерење, маса и густина и притисак. Једну 

оцену само на усменом одговарању  добија из наставне теме сила. 

 На основу изложеног намеће се закључак да у сваком полугодишту је неминовно да сваки 

ученик има више од прописаних четири оцена. Тачно четири оцене може да има ученик који дуго 

изостаје са наставе, па му се одложи одговарање да би се упознао са актуелним градивом на часу, или 

ученик који намерно изостаје са контролних вежби. Тада ученик добија једну оцену на усменом 

одговарању из једне наставне теме (рачунске задатке ради на табли што улази у дату оцену). 
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                                                              6. 1. 8. МАТЕМАТИКА 

 

Годишњи фонд наставе математике износи 144 часа 

Недељни фонд наставе математике износи 4 часа 

 

ЦИЉ наставе математике је да оспособи ученика за усвајање елементарних матеметичких 

знања која су потребна за схватање појава и законитости у природи и друштву, доприносе 

развијању менталних способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развитку 

личности ученика, оспособи ученика за примену усвојених математичких знања у решавању 

разноврсних задатака из животне праксе, као и да оспособи ученика за успешно настављање 

математичког образовања и за самообразовање. 

 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ наставе математике јесу да оспособи ученике да: 

 - схвате потребу увођења негативних бројева,структуру скупова целих и рационалних бројева, 

те појмове супротног и реципрочног броја, и апсолутне вреднсоти броја 

 - усвоје основне рачунске ооперације у скуповима Z и Q и довољно увежбају извођење тих 

операција, уз коришћење њихових својстава 

 - могу да читају, састављају разне једноставније изразе са рационалним бројевима и израчунају 

њихову вредност 

 - упознају и умеју да решавају једноставније једначине и неједначине у  скупу Q 

 - разумеју процентни рачун изражавања и могу да га примењују у практичним задацима 

 - познају клацифиакцију троуглова и четвороуглова и знају њихова основна својства 

 - схвате релацију подударностии њена својства и умеју да је примењују у извођењу основних 

конструкција троугла, паралелограма и осталих четвороуглова израчунавање површине троугла 

и четворогула у разним практичним задацима 

 - усвајају елементе дедуктивног закључивања (правилно формулисање исказа,правилно 

коришћење речи  “ако … тада “и “ ако и само ако”. Увићају потребу за доказиваљем  и умеју да 

изводе неке једноставније доказе).  
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методе 

 

 

активности 

ученика 

 

 

активности 

наставника 

 

 

корелација 

Начин  

праћења и 

оцењивања 

 

 

1 

 

 

 

 

ЦЕЛИ 

БРОЈЕВИ 

 

 

 

24 

 

 

 

  10 

 

 

 

 

14 

-метод решавања 

проблема 

-вербално-

текстуални метод 

-илустративно-

демонстративни 

метод 

слушање 

повезивање 

мат. изражавање 

демонстрација 

решења 

-увежбавање 

-примена стечених 

знања 

постављање пит. 

реш. проблема у 

групи или 

самостално 

-орг. наставног 

процеса 

-реализација наст. 

процеса 

-мотивација 

ученика 

-праћење 

напредовања 

сваког ученика 

-партнер у 

педагошкој 

комуникацији 

-техничко и 

информат. 

образовање 

-физика 

-хемија 

-усмено 

испитивање 

-писмено 

(контролни  

рад, писмени 

задатак) 

-активност на 

часу 

 

 

2 

 

 

 
РАЦИОНАЛНИ 

БРОЈЕВИ 

 

 

 

 

45 

 

 

 

16 

 

 

 

29 

-метод решавања 

проблема 

-вербално-

текстуални метод 

-илустративно-

демонстративни 

метод 

-слушање 

-повезивање 

-мат.изражавање 

-демонстрација 

решења 

-увежбавање 

-примена стечених 

знања 

-постављање пит. 

-реш.проблема у 

групи или 

самостално 

-орг. наставног 

процеса 

-реализација наст. 

процеса 

-мотивација 

ученика 

-праћење 

напредовања 

сваког ученик 

-партнер у 

педагошкој 

комуникацији а 

-техничко и 

информат. 

образовање 

-физика 

-хемија 

-музичка 

култура 

-историја 

-географија 

-усмено 

испитивање 

-писмено 

(контролни  

рад, писмени 

задатак) 

-активност  

на часу 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРОУГАО 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

17 

-метод решавања 

проблема 

-вербално-

текстуални метод 

-илустративно-

демонстративни 

метод 

-слушање 

-мат.изражавање 

-демон.решења 

-увежбавање 

-примена стечених 

знања 

-постављање питања 

-прецизна констр. 

-обележавање 

-реш.проблема у 

групи или 

самостално 

-орг. наставног 

процеса 

-реализација наст. 

процеса 

-мотивација 

ученика 

-праћење 

напредовања 

сваког ученика 

-партнер у 

педагошкој 

комуникацији 

-ликовна 

култура 

- техничко и 

информат. 

образовање 

-усмено 

испитивање 

-писмено 

(контролни  

рад, писмени 

задатак) 

-активност на 

часу 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЧЕТВОРОУГА

О 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

11 

-метод решавања 

проблема 

-вербално-

текстуални метод 

-илустративно-

демонстративни 

метод 

-слушање 

-мат.изражавање 

-демон. решења 

-увежбавање 

-примена стечених 

знања 

-постављање питања 

-прецизна констр. 

-обележавање . 

-реш.проблема у 

групи или 

самостално 

-орг. наставног 

процеса 

-реализација наст. 

процеса 

-мотивација 

ученика 

-праћење 

напредовања 

сваког ученика 

-партнер у 

педагошкој 

комуникацији 

-ликовна 

култура 

- техничко и 

информат. 

образовање 

-усмено 

испитивање 

-писмено 

(контролни  

рад, писмени 

задатак) 

-активност на 

часу 

 

 

 

5 

 

 

ПОВРШИНА 

ЧЕТВОРОУГЛ

А И ТРОУГЛА 
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8 

-метод решавања 

проблема 

-вербално-

текстуални метод 

-илустративно-

демонстративни 

метод 

-слушање 

-мат.изражавање 

-демон. решења 

-увежбавање 

-примена стечених 

знања 

-постављање питања 

-обележавање 

-реш.проблема у 

групи или 

самостално 

-орг. наставног 

процеса 

-реализација наст. 

процеса 

-мотивација 

ученика 

-праћење 

напредовања 

сваког ученика 

-партнер у 

пед.комуникацији 

-ликовна 

култура 

- техничко и 

информат. 

образовање 

-физика 

-усмено 

испитивање 

-писмено 

(контролни  

рад, писмени 

задатак) 

-активност на 

часу 
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Напомена: Обавезна су четири једночасовна школска писмена задатка годишње (са исправкама 8 

часова ) 
 

6. 1. 8. 1. Допунска настава 

 

(Оријентациони програм; 36 часова годишње): 

-Цели бројеви (6) 

-Рационални бројеви  (10) 

-Троугао (6) 

-Четвороугао  (8) 

-Површина троугла и четвороугла   (6) 

Напомена: Назначени број часова (у загради), за поједине теме је оријентациони и може да се повећа 

или смањи за два часа.  

 

 6. 1. 8. 2. Додатни рад  

  

(Оријентациони програм; 36 часова годишње): 

-Цели бројеви (6) 

-Рационални бројеви (6) 

-Троугао, докази, контрукција(6) 

-Четвороугао,докази,конструкција (6) 

-Површина троугла и четвороугла, докази (8) 

-Задаци логичко – комбинаторне природе (4); 

 

Напомена: Назначени број часова (у загради), за поједине теме је оријентациони и може да се повећа 

или смањи за један час. Такође, известан број часова (највише 5) може да буде искоришћен за 

решавање задатака са математичких такмичења или задатака који по свом садржају излазе из оквира 

препоручених тема. 
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СТАНДАРДИ 

 

 

I полугодиште ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

БРОЈЕВИ И 

ОПЕРАЦИЈЕ СА 

ЊИМА 

Теме:  

-Цели бројеви 

МА.1.1.1- чита и записује природне и 

целе бр.  

МА.1.1.3.- упоређује по величини 

бројеве истог записа, помажући се 

сликом кад је то потребно 

МА.1.1.6.- користи целе бројеве и 

једноставне изразе са њима помажући 

се визуелним представама 

МА.2.1.1.- упоређује по величини 

бројеве записане у различитим 

облицима 

МА.2.1.2.- одређује супротан број 

и апсолутну вредност броја 

   - израчунава вредност 

једноставнијег израза са више 

рачунских операција различитог  

приоритета, укључујући  

ослобађање од заграда, са 

бројевима истог записа 

МА.3.1.3.- користи бројеве и 

бројевне изразе у реалним 

ситуацијама 

МА.3.1.1.- одређује вредност 

сложенијег бројевног израза 

АЛГЕБРА И 

ФУНКЦИЈЕ 

Теме: 

-Цели бројеви 

МА.1.2.1.- решава линеарне једнач. у 

којима се непозната јавља само у једном 

члану 

 

МА.2.2.1. -решава лин. једначине 

МА.2.2.5.- користи једначине у 

   једноставним текстуалним  

   задацима 

МА.3.2.1.- саставља и решава 

линеарне једначине и неједначине 

МА.3.2.5.- користи једначине и 

неједначине решавајући  

сложеније текстуалне задатке 

ГЕОМЕТРИЈА 

Теме: 

-Троугао 

-Четвороугао (II 

полугодиште) 

МА.1.3.2.- влада појмовима: троугао, 

четвороугао квадрат и правоугаоник 

-уочава њихове моделе у реалним 

ситуацијама 

- уме да их нацрта користећи прибор 

- разликује основне врсте троуглова, зна 

  основне елементе троугла  

МА.1.3.6.- интуитивно схавата појам 

подударних фигура 

МА.2.3.2.- одређује однос углова 

и страница у троуглу, збир углова 

у троуглу и четвороуглу 

МА.2.3.6.- користи подударност и 

везује је са карактеристичним 

својствима фигура ( нпр. 

паралелност и једнакост страница  

паралелограма) 

 

- објашњава појам симетрале 

  дужи и угла, и њихове особине 

МА.3.3.2. - користи својства 

троугла 

-уме да конструише троугао 

МА.3.3.6. - примењује 

подударност троуглова и повезује 

разна својства геометријских 

објеката 

МЕРЕЊЕ 

Теме: 

-Троугао 

МА.1.4.2.- претвара веће јединице 

дужине и времена у мање 

МА.1.4.4.- при мерењу бира 

одговарајућу мерну јединицу 

МА.2.4.1.- пореди величине које 

су изражене различитим мерним 

јединицама за дужину 

МА.3.4.1.- по потреби претвара 

јединице мере, рачунајући са 

њима 

ОБРАДА 

ПОДАТАКА 

 

- 

 

- 

 

- 
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II полугодиште ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

БРОЈЕВИ И 

ОПЕРАЦИЈЕ СА 

ЊИМА 

Теме: 

-Рационални 

бројеви 

 

МА.1.1.1- чита и записује 

природне, целе, рационалне бр.,  

МА.1.1.2.преводи децимални запис 

у разломак и обратно  

МА.1.1.3.- упоређује по величини 

бројеве истог записа, помажући се 

сликом кад је то потребно 

МА.1.1.4.- извршава једну основну 

рачунску операцију са бројевима 

истог записа помажући се сликом 

када је то 

потребно 

МА.1.1.6.- користи целе бројеве и 

једноставне изразе са њима 

помажући се визуелним 

представама 

МА.2.1.1.- упоређује по величини 

бројеве записане у различитим 

облицима 

МА.2.1.2.- одређ. супротан бр., 

реципрочну вредност и апсолутну 

вредност броја 

                - израчунава вредност  

једноставнијег израза са више 

рачунских операција различитог  

приоритета, укључујући  

ослобађање од заграда, са  

бројевима истог записа 

МА.2.1.4.- користи број и бр. изразе 

у једноставним реалним ситуацијам 

МА3.1.3.- користи бројеве и бројевне 

изразе у реалним ситуацијама 

МА.3.1.1.- одређује вредност 

сложенијег бројевног израза 

МА.3.1.3.- оперише са појмом 

дељивости у проблемским ситуацијама 

АЛГЕБРА И 

ФУНКЦИЈЕ 

Теме: 

- Рационални 

бројеви 

МА1.2.1.- решава линеарне једнач. 

у којима се непозната јавља само у 

једном члану 

 

МА.2.2.1.- решава линеарне 

једначине 

МА.2.2.5.- користи једначине у 

 једноставним текстуалним  

 задацима 

МА.3.2.1.- саставља и решава линеарне 

једначине и неједначине 

МА.3.2.5.- користи једначине и 

неједначине решавајући сложеније 

текстуалне задатке 

ГЕОМЕТРИЈА 

Теме: 

-Четвороугао 

-Површина 

троугла и 

четвороугла 

МА.1.3.2.- рачуна обим и површину 

троугла, квадрата и правоугаоника 

на основу елемената који 

непосредно фигуришу у датом 

задатку 

МА.1.3.6.- интуитивно схавата 

појам подударних фигура 

МА.2.3.6.- уочава осносиметричне 

фигуре и одређује осу симетрије 

               - користи подударност и 

везује је са карактеристичним 

својствима фигура ( нпр. 

паралелност и једнакост страница  

  паралелограма) 

МА.3.3.2.- користи основна својства 

троугла, четвороугла, паралелогр и 

трапеза, рачуна њихове обиме и 

површине на основу елемената који 

нису непосредно дати у формулацији 

задатк, конструише их 

МА3.3.6.- примењује подударност 

троугл,повезујућ особ геомет објеката 

МЕРЕЊЕ 

Теме: 

-Троугао 

-Четвороугао 

Површина 

троугл и четво 

МА.1.4.4.- користи одговарајуће 

јединице за мерење дужине, 

површине и углова 

МА.1.4.4.- при мерењу бира 

одговарајућу мерну јединицу 

МА.2.4.1.- пореди величине које су 

изражене различитим мерним 

јединицама за дужину 

МА.2.4.3. дату величину исказује 

приближном вредношћу 

МА.3.4.1.- по потреби претвара 

јединице мере, рачунајући са њима 

МА.3.4.2. - процени и заокружи дате 

податке и рачуна са приближним 

вредностима 

ОБРАДА 

ПОДАТАКА 

-Рационални бр 

МА.1.5.4.- одређује задати 

проценат неке величине 

МА.2.5.4.- примењује процентни 

рачун у једноставним реалним 

ситуацијама 

 

- 
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НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

ЦЕЛИ БРОЈЕВИ, РАЦИОНАЛНИ БРОЈЕВИ  
Основни циљ ових тема је даље проширивање појма броја и овладавање рачунским операцијама у новим скуповима 

бројева (Z и Q). Полазећи од математичких и практичних потреба, проширују се до сада познати скупови бројева, скуп 

ненегативних рационалних бројева, увођењем нових бројева – негативних бројева (целих негативних, рационалних негативних). 

Посебна пажња треба да се посвети структури скупа целих бројева и њиховом илустровању на бројевној правој и појмова 

“супротан број” и “апсолутна вредност броја” – повезујући то са централном симетријом. Уопште, при увођењу, тумачењу ових 

појмова и упоређивању позитивних и негативних бројева треба стално користити бројевну праву. Том приликом треба користити 

и термине “координата тачке” и “координатна права (оса)”.  

Увођење негативних бројева омогућава да се на природнији начин решавају линеарне једначине, да се смањи број правила 

која треба памтити при вршењу рачунских операција (као што су “одузимање броја од разлике”, “одузимање збира од броја” и 

сл.). Операција са целим бројевима, а затим уопште са рационалним бројевима, уводе се дефиницијом уз коришћење бројевне 

праве, а оправданост тих дефиниција се потврђује на примерима. Ово се односи само на сабирање и множење, док се одузимање 

и дељење, као обратне операције, изводе из већ познатих правила сабирања и множења. Значајно је да се постигне добра 

увежбаност у вршењу операција са позитивним и негативним бројевима, а нарочито са целим бројевима. Дефинисањем релација 

и операција, уз очување њихових законитости, из претходно упознатих скупова бројева, изграђује се систем рационалних бројева. 

Такође је значајно да ученици стекну потребну умешност у састављању, читању и израчунавању вредности једноставнијих 

израза. При израчунавању вредности израза с промењивом увежбавају се операције, а то доприноси даљем развијању појма 

функције.  

  У овом разреду решавају се једначине и неједначине истог облика као и у V разреду и то се чини на основу дефиниција 

рачунских операција, ради бољег разумевања суштине тих операција. Решавање једноставнијих практичних проблема, из разних 

области “превођењем” на језик једначина (неједначина), под условом квалитетног избора, допринеће дубљем схватању потребе и 

правог смисла њихове примене. 

Проценту такође треба посветити значајну пажњу (због велике примене), али без извајања у посебан “процентни рачун” и 

памћења специјалних правила (образаца), већ изучавања вршити свођењем на множење и дељење разломака, уз садржајно 

схватање термина “процент”. При томе, ученици треба јасно да схвате смисао израза које често сусрећемо, као што су: “чини 

60%”, “снижено за 7%” и сл. Битно је да се методични поступак усмерава на тумачење процента, као специфичног начина 

записивања разломака, што омогућује увођење нове формуле (практичније и разумљивије) за упоређивање величина, као и 

графичку илустрацију тако изражених величина, што доприноси изучавању функцијских односа.  

 

ТРОУГАО, ЧЕТВОРОУГАО – ове садржаје треба надовезати на раније стечено знање, усредсређујући тумачење на нове 

појмове, односе, терминологију, ознаке и класификацију. Поред посматрања експеримента, овде се може користити на подесним 

примерима, термин “теорема” и лакши докази теорема (нпр. теорема о збиру углова у троуглу, о спољашњем углу у троуглу,…), 

при томе се, где је то погодно, могу користити већ упознати логички симболи. Смишљено упознавање значајних тачака троугла, 

уз схватање да код ма којег троугла постоји свака од тих тачака, има велики образовно-васпитни значај. При решавању 
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конструктивних задатака треба захтевати уредност и прецизност, истовремено и постепено развијати потребу за образложењем 

извршене конструкције.  

 

ПОВРШИНА ЧЕТВЕРОУГЛА И ТРОУГЛА – у овој теми битни садржаји су: појам и заснивање мерења површи, једнакости 

површи и површина правоугаоника. Из тога се, као директна последица, добија све остало. Нарочито је важно да ученици 

разумеју суштину формула за израчувавање површине појединих фигура, по смислу, а не по словима. Значајни су и практични 

аспекти ове теме, па томе треба посветити посебну пажњу.  
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                                                               6. 1. 9. БИОЛОГИЈА 

 

Годишњи фонд наставе биологије износи 72 часа 

Недељни фонд наставе биологије износи 2 часа 

 

 

Циљ наставе биологије је да ученици усвајањем образовно - васпитних садржаја стекну  основна знања 

о животном простору, начину живота, основној грађи, разноврсности и значају животињског света.                                                          

 

Задаци  наставе биологије су:                                                                                                                                            

- развијање љубави према  природи и осећања дужности да је очувајуза себе и будуће генерације;                                                                                                                                                

- развијање основне научне писмености, логичког расуђивања, објективности и критичког мишљења;                                                                                                                                      

- упознавање спољашње и основне унутрашње грађе праживотиња;                                                                                 

-  упознавање спољашње и основне унутрашње грађе животиња;                                                                                          

- поступно  упознавање разноврсности  животињског света;                                                                                                 

- развијање одговорног односа  према животињама;                                                                                                                           

- разумевање еволутивног развоја живог света;                                                                                                               

- развијање  хигијенских навика и здравствене културе. 

 

Оперативни задаци: 

Ученици треба да:-                                                                                                                                                                                                                 

-  уоче потребу за класификовањем живог света због његове велике разноврсности;                                                              

- уочавају сличности и разлике у грађи и  начину  живота биљака, гљива и животиња;                                                                                                                                                         

- упознају основне појмове о природном систему животиња;                                                                                                    

- упознају  животни простор, начин живота, грађу, разноврсност и значај праживотиња;                                                                                                                                                        

- упознају животни простор, начин живота, спољашњу грађу и основе унутрашње грађе,  разноврсност  

и значај сунђера,дупљара,пљоснатих црва,ваљкастих црва,чланковитих црва, мекушаца, зглавкара и 

бодљокожаца;                                                                                                                                                                                            

- схвате  улогу инсеката у природи;                                                                                                                                         

- упознају обољења која изазивају или преносе животиње, начин преношења болести и заштиту од њих 

(превенција);                                                                                                                                                                                     

- упознају животни простор, начин живота, спољашњу грађу и основе унутрашње грађе,  разноврсност 

и значај риба, водоземаца, гмизаваца, птица и сисара;                                                                                                                                                       

- схвате значај бриге о потомству птица и сисара;                                                                                                                              

- схвате значај одговорног односа према животињама;                                                                                                                      

- сазнају основне научне чињенице о току и развоју живота на  Земљи  и  етапе  земљине историје;                                      

- знају да  живот  на Земљи има историју са којом се могу упознати на основу фосилних остатака;                                          

- разумеју еволуцију живог света и схвате њен значај у формирању савременог биолошког мишљења. 

 

 

Корелација са другим предметима: 

Природа и друштво 

Чувари природе 

Ликовна култура 

Географија 

Математика 

Физика 
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Уџбеници за ученике: 

Наталија Букуров, Јасна Радисављевић, Тања Станојевић: Биологија за 6. разред основне школе (БИГЗ, 

2008) 

Наталија Букуров: Радна свеска за 6. разред (БИГЗ, 2010). 

 

Литература за реализацију програма:  

Наталија Букуров, Јасна Радисављевић, Тања Станојевић: Биологија за 6. разред основне школе (БИГЗ, 

2008) 

Наталија Букуров: Радна свеска за 6. разред (БИГЗ, 2010). 

Наталија Букуров: Методички приручник за наставу биологије у 6. разреду (БИГЗ, 2009). 
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Број 

теме 

 

Наставна 

тема 

 

Садржај наставне 

теме 

Бр. 

наст. 

јед. 

по 

теми 

Број часова по теми Образовни стандарди Активност ученика и 

наставника 

Наставне 

методе 
Обрада Остали Укупно Основни 

ниво 

Средњи 

ниво 

Напредн

и ниво 

I  

Увод 

*Разноврсност живог света; 

*Основне разлике између 

биљака, гљива и животиња 

2 2 1 3 БИ: 

1.1.4,  

1.1.3. 

БИ:  

1.1.3. 

БИ. 

3.1.3. 

 

Ученик: 

Праћење, бележење, 

посматрање, 

описивање, 

практиковање, 

експериментисање, 

истраживање, 

цртање, сакупљање, 

решавање задатака, 

самоконтрола рада, 

јачање самосталности и 

способности 

индивидуалног учења, 

овладавање знањем 

применом практичних 

метода рада, сарадња у 

групи. 

 

Наставник: 

Предавач, организатор, 

координатор, 

колератор, саветник, 

иницијатор 

(постављање питања, 

задатака); 

Реализатор 

( реализација наставе); 

иноватор, 

партнер у 

комуникацији, 

проверавање знања; 

оцењивач; 

самоевалуација 

(прати ефекте 

сопственог рада). 

 

Дијалошка, 

монолошка, 

демонстративна, 

илустративна, 

самостални рад 

ученика, 

практичан рад. 

II 

 

 

 

 

 

 

 

Праживот-

иње 

 

 

 

 

 

*Праживотиње –хетеротрофни 

протисти;*Амебе;*Бичари; 

*Трепљари; 

*Паразитске праживотиње; 

*Живот у капи воде -

посматрање слатководног 

живог света под микроскопом 

6 5 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

БИ: 

1.2.1., 

1.2.6., 

1.2.5., 

1.2.7., 

1.5.2., 

1.5.3., 

1.6.1. 

БИ: 

2.2.1., 

2.3.1 

 

 

БИ: 

3.5.1 

 

 

III 

 

Царство 

животиња 

 

*Свет животиња – настанaк и 

развој животиња, разноврсност 

главних група, 

 *Сунђери- одлике 

разноврсност и значај; 

*Дупљари- одлике; 

разноврсност и значај дупљара; 

*Пљоснати црви –одлике, 

разноврсност и значај, 

*Паразитски  пљоснати  црви- 

начин преношења и мере 

заштите; 

*Ваљкасти црви- одлике, грађа,  

разноврсност и значај, 

*Чланковити црви- одлике, 

грађа(кишна глиста); 

*Разноврсност чланковитих 

црва и   значај, *Мекушци- 

одлике, разноврсност и значај, 

 *Зглавкари- одлике, 

разноврсност и значај, 

*Ракови- одлике, грађа, 

разноврсност и значај, 

*Инсекти- одлике ,грађа; 

*Разноврсност и значај 

 

28 

 

27 

 

21 

 

48 

БИ: 

1.1.5., 

1.2.2., 

1.2.6., 

1.2.7., 

1.2.4., 

1.2.5, 

1.3.1., 

1.3.2,. 

1.3.7., 

1.3.9., 

1.4.6., 

1.5.2., 

1.5.1., 

1.5.3., 

1.6.1., 

1.6.3. 

 

БИ: 

2.1.3., 

2.1.4., 

2.2.2., 

2.2.6., 

2.2.7., 

2.2.8., 

2.3.1., 

2.3.2., 

2.3.5., 

2.3.6., 

2.5.1., 

2.5.4 

 

БИ: 

3.1.3.

, 

3.1.5.

, 

3.5.1.

, 

3.5.2.

, 

3.5.3.

, 

3.4.7.

, 

3.2.6. 
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инсеката; 

* Пауколики зглавкари- одлике, 

грађа (пауци), разноврсност и 

значај паукова; 

 *Стоноге, крпељи шкорпије; 

  *Бодљокошци- одлике, 

разноврсност и значај, 

*Хордати- одлике разноврсност 

и значај,копљача; *Кичмењаци- 

одлике разноврсност и значај; 

*Рибе – одлике,грађа; 

*Разноврсност и значај риба; 

*Водоземци- одлике и грађа 

тела; *Разноврсност и значај 

водоземаца, 

*Гмизавци – одлике и грађа 

тела;  *Разноврсност и значај 

гмизаваца, 

*Птице –одлике грађа тела;*  

Разноврсност и значај птица, 

брига о потомству; 

*Сисари- одлике и грађа тела;  

*Разноврсност и значај сисара, 

миграције и зимски сан. 

IV 

 

 

Угроженост 

и заштита 

животиња 

 

*Разноврсност царства 

животиња и биодиверзитет. 

*Фактори угрожавања и  значај 

заштите животиња. 

*Суживот људи и 

животиња.*Одговоран однос 

према животињама 

4 3 3 6 БИ: 

1.4.4., 

1.4.7., 

1.4.8 

. 

БИ: 

2.4.6., 

2.4.9., 

2.4.8., 

2.4.7. 

 

БИ: 

3.4.7. 

V 

 
Увод у 

еволуцију 

живог света 

*Живот на Земљи.*Геолошка 

доба, календар живота.*Докази 

еволуције.*Борба за опстанак - 

Чарлс Дарвин. 

4 3 3 6 БИ: 

1.3.8., 

1.3.9. 

 

БИ: 

2.3.5., 

2.3.6. 

 

БИ: 

3.3.5.

, 

3.3.6. 

 Укупно  40 40 32 72      

Начин праћења и остваривања 
Усмено испитивање, домаћи задатак, тестови, истраживање, реферати, 

објашњење слика, модела, микроскопирање, појединачно праћење и евидентирање сваког ученика 
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Начин оцењивања: 

 

-усмено проверавање наставног градива уз коришћење илустративних средстава 

(слике, цртежи, модели); 

-провера знања након завршених тематских целина – систематизација градива у виду теста; 

-израда  домаћих задатака; 

-активност на часу ; 

-оцењивање практичног рада – вежбе ( рад у пару или групи 4-5 ученика); 

-петнаестоминутна  писана провера – утврђивање градива; 

-оцењивање тематских радова (реферати) и презентација; 

 
СТАНДАРДИ ЗА 6. РАЗРЕД 

 

1.ОСОБИНЕ ЖИВИХ БИЋА  

  (ОСНОВНИ НИВО) 

1.1.3.  препознаје основне сличности и разлике у изгледу и понашању биљака и животиња 

1.1.4.  уме да наведе називе пет царстава  и познсје типичне представнике истих 

1.1.5. зна да постоје просторне и временске промене код живих бића и познаје основне чињенице о томе 

 (СРЕДЊИ НИВО) 

2.1.3.  познаје критеријуме по којима се царства међусобно разликују на основу њихових својстава до нивоа кола-класе 

2.1.4.  уме да објасни везу између промена у просторном и временском окружењу и промена које се дешавају код живих бића у 

околностима када делује мањи број чинилаца на типичне заједнице живих бића или организме. 

(НАПРЕДНИ НИВО) 

3.1.3  примењује критеријуме за разликовање живог од неживог у граничним случајевима  и у атипичним примерима (вируси, 

делови организма, плодови и сл.) 

3.1.5.  уме да објасни везу између промена у временском и просторном окружењу и промена које се дешавају код живих бића у 

комплексним ситуацијама у сложенијим заједницама. 

 

2. ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА 

   (ОСНОВНИ НИВО) 

1.2.1. зна да су најмањи организми саграђени од једне ћелије у којој се одвијају сви карактеристични животни процеси и зна основне 

карактеристике грађе такве ћелије 

1.2.2. зна да је ћелија најмања јединица грађе свих вишећелијских организама у чијим одељцима се одвијају разноврсни процеси, и 

зна основне карактеристике грађе тих ћелија 

1.2.4. познаје основну организацију органа у којима се одвијају различити животни процеси 

1.2.5. разуме да је за живот неопходна енергија коју организми обезбеђују исхраном 

1.2.6. разуме да су поједини процеси заједнички за сва жива бића (дисање, надражљивост, покретљивост, растење, развиће, 

размножавање) 

1.2.7. зна да организми функционишу као независне целине у сталној интеракцији са околином 

(СРЕДЊИ НИВО) 

2.2.1. разуме да постоје одређене разлике у грађи ћелија у зависности од функције коју обављају у вишећелијским организмима 

(разлике између биљне и животињске ћелије, између коштане и мишићне ћелије и сл.) 

2.2.2. зна и упоређује сличности и разлике између нивоа организације јединке: зна да се ћелије које врше исту функцију групишу и 

образују ткива, ткива са истом функцијом органе, а органи са истом функцијом системе органа 

2.2.6.разуме да и у биљној и животињској ћелији сложене материје могу да се разграђују при чему се ослобађа енергија у процесу 

ћелијског дисања 

2.2.8. зна да је неопходна координација функција у вишећелијским организмима и зна који органски системи омогућују ову 

интеграцију 

(НАПРЕДНИ НИВО) 
3.2.4. разуме да је у остваривању карактеристичног понашања неопходна функционална интеграција више система органа и разуме 

значај такве интеграције понашања за преживљавање 

3.2.6. зна и разуме главне морфолошке и функционалне карактеристике органа који информишу организам о стању у околини и 

њихову улогу у одржавању унутрашње равнотеже (улога нервног система) 

 

 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2734
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2734
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2702
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2735
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2735
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3.НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА 

( ОСНОВНИ НИВО) 

1.3.1. разуме да јединка једне врсте даје потомке исте врсте 

1.3.2. зна основне појмове о процесима размножавања 

1.3.7. зна да од зигота настаје организам и да се тај процес назива развиће 

1.3.8. зна основне научне чињенице о еволуцији живота на Земљи 

1.3.9. зна да живот на Земљи има заједничко порекло са чијом се историјом можемо упознати на основу фосилних записа  

1.3.10. зна да је природно одабирање основни механизам прилагођавања организама 

(СРЕДЊИ НИВО) 

2.3.1. разуме основне разлике између полног и бесполног размножавања 

2.3.2. разуме механизам настанка зигота 

2.3.5. уочава да постоје разлике између јединки исте врсте и различитих врста и зна да су оне настале деловањем еволуционих 

механизама 

2.3.6. уочава прилагођеност организама и разуме да током еволуције природно одабирање доводи до прилагођавања организама на 

услове животне средине 

(НАПРЕДНИ НИВО) 

.3.3.5. разуме како различити еволуциони механизми, мењајући учесталост особина у популацијама, доводе до еволуције  

3.3.6. разуме да човек може да утиче на смер и брзину еволуционих промена својих популација и популација других врста 

 

4. ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 

(ОСНОВНИ НИВО) 
1.4.4. препознаје животне услове који владају у карактеристичним екосистемима Србије и најважније представнике врста које их 

насељавају 

1.4.6. разуме утицај човека на биолошку разноврсност (нестанак врста, сеча шума, интензивна пољопривреда, отпад)  

1.4.7. препознаје основне процесе важне у заштити и очувању животне средине (рециклажу, компост) и у заштити биодиверзитета 

(националних паркова, природних резервата) 

1.4.8. зна шта може лично предузети у заштити свог непосредног животног окружења 

(СРЕДЊИ НИВО) 

2.4.6. препознаје животне услове који владају у појединим екосистемима Европе и света и карактеристичне представнике врста које 

их насељавају 

2.4.7. зна да објасни основне прилагођености живих организама на живот у ваздушној, воденој и земљишној средини 

2.4.9. разуме значај природних добара у заштити природе (националних паркова, природних резервата, ботаничких башта, зоо-

вртова) 

(НАПРЕДНИ НИВО) 

3.4.7. познаје механизме деловања мера заштите животне средине, природе и биодиверзитета 

 

5.ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 

(ОСНОВНИ НИВО) 

1.5.1. зна основне мере за одржавање личне хигијене и хигијене околине и разуме зашто је важно да их се придржава 

1.5.2. разуме значај примене хигијенских навика у исхрани и посебно значај термичке обраде хране 

1.5.3. разуме значај одржавања хигијене кућних љубимаца, домаћих и дивљих животиња и правилног опхођења са њима 

(СРЕДЊИ НИВО) 

2.5.1. познаје основне механизме деловања превентивних мера у очувању здравља 

2.5.4. зна механизме којима загађење животне средине угрожава здравље човека 

(НАПРЕДНИ НИВО) 

3.5.1. познаје узроке и физиолошке последице заразних болести 

3.5.2. познаје основне принципе лечења заразних и других болести 

3.5.3. разуме основне биолошке процесе који леже у основи физиолошки правилне исхране 

6. ПОСМАТРАЊЕ, МЕРЕЊЕ И ЕКСПЕРИМЕНТ 

(ОСНОВНИ НИВО) 

1.6.1. уме да разликује и користи једноставне процедуре, технике и инструменте за прикупљање података у биологији (посматрање, 

бројање, мерење) 

1.6.3. зна како да се понаша у лабораторији и на терену и правила о раду и безбедности рада 

(СРЕДЊИ НИВО) 

2.6.1. уме да уз навођење реализује сложено прикупљање података, систематизује податке и извести о резултату 

 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2700
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2718
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2699
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2717
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2717
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2716
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2695
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2695
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2696
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2727
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2727
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2728
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2729
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2738
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2721
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2739
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2730
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6. 1. 9. 1. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА БИОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ ЗА 6. РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОД. 

Циљ биолошке секције  јесте проширивање и продубљивање знања ученика који се  у већој мери интересују 

за биологију и који су на редовним часовима биологије показали висок ниво савладаног градива, као и 

развијање способности и вештина ученика према њиховим интересовањима и склоностима и развијање 

такмичарског духа. 

Задаци биолошке секције су: 

- омогућити ученицима да разумеју мултидисциплинарност и повезаност биологије са примењеним 

биолошким наукама; 

- омогућити ученицима да самосталним истраживачким радом овладају основама научног метода 

- развијати аналитичко и критичко мишљење; 

- стварати ситуације у којима ће ученици примењивати теоријско знање и експериментално искуство за 

решавање теоријских и експерименталних проблема; 

На овим часовима ученици ће се припремати за такмичење ученика основних школа у организацији 

Министарства просвете Републике Србије и Српског биолошког друштва.Оно обухвата  два нивоа такмичења(  

општинско, окружно ). 

Септембар 

   Наставна тема: Праживотиње 

1. Праживотиње – амебе и бичари, трепљари 

Октобар 

    Наставна тема: Праживотиње 

    2. Паразитске праживотиње- начин преношења, превенција и лечење. 

    3. Микроскопирање праживотиња 

Новембар 

Наставна тема: Царство животиња 

4. Сунђери и дупљари 

5. Пљоснати црви (планарије, метиљи, пантљичаре) 

6. Ваљкасти црви (човечија глиста, дечија глиста, трихина, филарија) 

Децембар 

7. Чланковити црви (кишна глиста); посматрање кретања кишне глисте. 

8. Мекушци (шкољке, пужеви, главоношци), изумрли мекушци – амонити. 

Јануар 

9.Зглавкари; Инсекти- занимљиви инсекти. 

Фебруар 

10. Друштвени живот инсеката- пчеле, мрави, термити. 

11. Бодљокошци 

Март 

12.Хордати; Кичмењаци – одлике 

13.Рибе- одлике .Разноврсност риба; јегуље, лососи (рибе селице) 

Април 

14.Водоземци- одлике.Разноврсност водоземаца. 

15. Гмизавци- одлике. Разноврсност гмизаваца. Изумрли гмизавци. 

Мај 

16.Птице- одлике. Разноврсност птица. Сеобе птица. Брига птица о младима.Заштита и помоћ птицама. 

17.Сисари- одлике. Разноврсност сисара. 

Јун 

18. Чарлс Дарвин- борба за опстанак. 
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                                                    6. 1. 10. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

                                                    
          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:  шести 

           Годишњи фонд часова: 72 

ИСХОДИ                                                         По 

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

– повеже развој грађевинарства и значај урбанизма у 

побољшању услова живљења;                                                          

– анализира карактеристике савремене културе 

становања;                                                                                             

– класификује кућне инсталације на основу њихове 

намене;                                                                                               

– класификује врсте саобраћајних објеката према 

намени;                                                                                                

– повезује неопходност изградње прописне 

инфраструктуре са безбедношћу учесника у саобраћају;                                                                           

– повезује коришћење информационих технологија у 

саобраћајним објектима са управљањем и безбедношћу 

путника и робе;                                                                                          

– демонстрира правилно и безбедно понашање и кретање 

пешака и возача бицикла на саобраћајном полигону 

и/или уз помоћ рачунарске симулације;                                                  

– скицира просторни изглед грађевинског објекта;                                                                          

– чита и црта грађевински технички цртеж уважавајући 

фазе изградње грађевинског објекта уз примену 

одговарајућих правила и симбола;                                                                        

– користи рачунарске апликације за техничко цртање, 3D 

приказ грађевинског објекта и унутрашње уређење стана 

уважавајући потребе савремене културе становања;                                            

– самостално креира дигиталну презентацију и 

представља је;                                                                            

– класификује грађевинске материјале према врсти и 

својствима и процењује могућности њихове примене;                                                                 

– повезује коришћење грађевинских материјала са 

утицајем на животну средину;                                                               

– повезује алате и машине са врстама грађевинских и 

пољопривредних радова;                                                                   

– реализује активност која указује на важност 

рециклаже;                                                                              

– образложи на примеру коришћење обновљивих извора 

енергије и начине њиховог претварања у корисне облике 

енергије;                                                                                                 

– правилно и безбедно користи уређаје за загревање и 

климатизацију простора;                                                                    

– повезује значај извођења топлотне изолације са 

уштедом енергије;                                                                                    

– повезује гране пољопривреде са одређеном врстом 

производње хране;                                                                             

– описује занимања у области грађевинарства, 

пољопривреде, производње и прераде хране;                                      

– изради модел грађевинске машине или пољопривредне 

машине уз примену мера заштите на раду;                                                                                                     

– самостално/тимски врши избор макете/модела 

ЖИВОТНО И 

РАДНО ОКРУЖЕЊЕ                  

обрада утврђив= 

укупно 

            4 + 2 = 6 

Значај и развој грађевинарства. 

Просторно и урбанистичко 

планирање. Култура становања у: 

урбаним и руралним срединама, 

објектима за индивидуално и 

колективно становање, распоред 

просторија, уређење стамбеног 

простора. Кућне инсталације 

САОБРАЋАЈ 

 4+4 = 8 

Саобраћајни системи. Саобраћајни 

објекти. Управљање саобраћајном 

сигнализацијом. Правила 

безбедног кретања пешака и 

возача бицикла у јавном 

саобраћају. 

ТЕХНИЧКА И 

ДИГИТAЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

 

6+12 = 18 

Приказ грађевинских објеката и 

техничко цртање у 

грађевинарству. Техничко цртање 

помоћу рачунара. Представљање 

идеја и решења уз коришћење 

дигиталних презентација 

РЕСУРСИ И 

ПРОИЗВОДЊА  

 

18 + 2 = 20 

 

 

 

 

 

 

Подела, врсте и карактеристике 

грађевинских материјала. 

Техничка средства у 

грађевинарству и пољопривреди. 

Организација рада у 

грађевинарству и пољопривреди. 

Обновљиви извора енергије и мере 

за рационално и безбедно 

коришћење топлотне енергије. 

Рециклажа материјала у 

грађевинарству и пољопривреди и 

заштита животне средине 

Моделовање машина и уређаја у 

грађевинарству, пољопривреди 

или модела који користи 

обновљиве изворе енергије. 
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грађевинског објекта и образлажи избор;                                                                 

– самостално проналази информације о условима, 

потребама и начину реализације макете/модела 

користећи ИКТ;                                                                                    

– креира планску документацију (листу материјала, 

редослед операција, процену трошкова) користећи 

програм за обраду текста;                                                                   

– припрема и организује радно окружење одређујући 

одговарајуће алате, машине и опрему у складу са 

захтевима посла и материјалом који се обрађује;                                               

- израђује макету/модел поштујући принципе 

економичног искоришћења материјала и рационалног 
одабира алата и машина примењујући процедуре у 

складу са принципима безбедности на раду;                                     

– учествује у успостављању критеријума за вредновање, 

процењује свој рад и рад других и предлаже унапређења 

постојеће макете/модела;                                      – одреди 

реалну вредност израђене макете/модела укључујући и 

оквирну процену трошкова 

 

 

 

КОНСТРУКТОРСКО 

МОДЕЛОВАЊЕ 

2 + 18 = 20 

 

 

Израда техничке документације. 

Израда макете/модела у 

грађевинарству, пољопривреди 

или модела који користи 

обновљиве изворе енергије. 

Представљање идеје, поступка 

израде и решења производа. 

Одређивање тржишне вредности 

производа укључујући и оквирну 

процену трошкова. Представљање 

производа и креирање дигиталне 

презентације 

Кључни појмови садржаја: грађевинарство, пољопривреда, саобраћај, техничка документација, енергетика, 

предузимљивост и иницијатива 

Животно и радно окружење У области животно и радно окружење обрађују се садржаји који се односе на 

грађевинарство као грану технике. Уз помоћ медија потребно је, у најкраћим цртама, приказати историјски развој 

грађевинарства и повезати га са побољшањем услова живљења (по могућству интерактивно). Потребно је нагласити 

значај урбанизма и просторног планирања (на основу посматрања планова, макета, слика насеља, треба објаснити значај 

околине стана са хигијенског и естетског становишта). Препорука је да се користите рачунарске мапе за одређивање 

положаја грађевинских објеката у односу на околину. Путем посматрања и анализе примера, навести ученике да 

анализирају и закључују како се култура становања разликује у зависности од врста насеља (рурално и урбано насеље) и 

стамбених објеката, које су карактеристике и посебности, као и како се одређује распоред просторија у стану са аспекта 

функционалности, удобности и економичности. Потребно је упознати ученике са врстама и наменом кућних инсталација 

и правилном употребом. Препорука је да се обезбеде услови за ситуационо учење нпр. кроз компјутерску симулацију. 

Саобраћај Препорука је да се кроз примере симулације, а који су доступни на Интернету, ученици уведу у ситуацију да 

препознају сигурносне ризике и предвиде опасне ситуације у саобраћају. Уз помоћ мултимедијалних примера објаснити 

како се управља саобраћајем коришћењем ИКТ и колико такво управљање утиче на безбедност путника и робе. Са 

аспекта безбедности учесника у саобраћају обратити пажњу на учешће пешака и возача бицикла у јавном саобраћају 

Техничка и дигитална писменост У овом делу програма ученици развијају нове интегрисане модалитете техничке и 

дигиталне писмености. На почетку реализације области укратко поновити која су знања и вештине из техничког цртања 

ученици усвојили у претходном разреду. Ученике треба оспособити за рад у рачунарској апликацији за техничко цртање 

примереној њиховом узрасту и потребама. Објаснити правила и симболе који се користе у техничком цртању у области 

грађевинарства. Ученици треба да развијају вештине визуелног опажања и разумевања релацијских односа између 

објеката и предмета, стога је примерено задати им да скицирају просторни изглед одређеног грађевинског објекта који 

им је познат. Представити могућности и рад са једноставним рачунарским апликацијама за 3D приказ грађевинских 

објеката. Ученицима објаснити појам пресека коришћењем наставних помагала и рачунарске симулације. Упознати 

ученике са радом у рачунарској апликацији за унутрашње уређење стана наглашавајући функционалност и естетску 

вредност решења. Како би ученици функционализовали стечена знања предвидите мини-пројекат на тему израде скице 

хоризонталног и вертикалног пресека стана у коме ученици живе и уређење стана према истим. Скица може бити 

израђена на папиру или помоћу рачунара. Ученици своја решења скице грађевинског објекта и унутрашњег уређења 

стана самостално представљају током редовне наставе. У оквиру ових активности предвидети коришћење дигиталних 

презентација које су ученици израдили. Акценат треба да буде на дизајну мултимедијалних елемената презентације, 
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начину представљања решења (ток презентације) и развоју вештине комуникације (контакт са публиком), а не на 

техници израде презентације. У оквиру ове активности потребно је обезбедити простор за дискусију и давање вршњачке 

повратне информације на основу успостављених критеријума. 

Ресурси и производња На почетку рада на овој области упознати ученике, на нивоу обавештености, са основном 

поделом грађевинских материјала (према пореклу и намени). Врсте, начин производње, основне карактеристике 

грађевинских материјала и њихову примену објаснити на елементарном нивоу, без улажења у детаље. Препоручљиво је 

ученицима показати угледне примере појединих грађевинских материјала или своје предавање поткрепити сликама, 

проспектима или мултимедијом. Упознати ученике са конструктивним елементима грађевинског објекта (темељ, зидови, 

међуспратна конструкција, степенице и кров) уз међусобно функционално повезивање и начине изградње. Направити 

везу између конструктивних делова грађевинског објекта и материјала за њихову изградњу. Уз помоћ мултимедије или 

слика упознати ученике са врстама грађевинских објеката у оквиру нискоградње, високоградње и хидроградње. 

Тежиште овог дела теме ставити на изградњи стамбених грађевинских објеката у оквиру класичног (традиционалног) и 

савременог начина изградње. У оквиру овог дела области ученици треба да повежу делове конструкције и начине 

градње грађевинског објекта са њиховом наменом. Оспособити ученике да препознају и повезују алате и машине са 

врстама грађевинских радова (основна подела грађевинских машина и алата и њихове најважније карактеристике). 

Тежиште дела теме, у вези енергетике, је на рационалној потрошњи енергије за загревање стана/куће. Указати на значај 

планирања избора материјала за изградњу грађевинског објекта и његове изолације још током пројектовања, са аспекта 

рационалне потрошње енергије и уштеде топлотне енергије. Повезати значај извођења топлотне изолације са уштедом 

енергије. Упознати ученике са врстама грејања у кући/стану. Кроз разговор са ученицима и уз изношење различитих 

примера из живота, ученике упутити на правилно и безбедно коришћење уређаја за загревање и климатизацију простора 

у кући/стану, а све са циљем рационалне потрошње енергије. Посебно нагласити значај великих могућности коришћења 

обновљивих и алтернативних извора енергије за загревање стана/куће. За реализацију овог дела наставне теме користити 

мултимедију и разне узорке изолационих материјала. У другом делу ове области, ученике упознати са организацијом 

рада у пољопривредној производњи и најважнијим машинама и уређајима које су неопходне за нормално одвијање 

производње. Кроз разне илустрације модела или мултимедију, оспособити ученике да препознају основне процесе 

пољопривредне производње са посебним освртом на производњу хране. Уз помоћ слика, мултимедије или макета 

ученицима треба представити најважније машине у пољопривреди са њиховим најбитнијим карактеристикама. 

Истакнути значај рециклаже материјала и заштите животне средине у грађевинарству и пољопривреди. Организовати 

активне методе рада и учења (рад у малим групама) при чему ће ученицима бити омогућено да разумеју успостављање 

везе између квалитета животне средине и квалитета свог живота. На крају ове области ученике поступно увести у свет 

практичног стваралаштва. Кроз практичан рад ученици стечена теоријска знања претварају у функционална, развијајући 

алгоритамски начин размишљања од идеје до реализације. Њихов стваралачки рад треба да се заснива на изради модела 

грађевинске или пољопривредне машине, уређаја или модела који користи обновљиве изворе енергије, уз обавезну 

примену мера заштите на раду.  

 Конструкторско моделовање У овом делу програма ученици реализују заједничке пројекте примењујући претходно 

стечена знања и вештине што даје простора за креативну слободу, индивидуализацију наставе и диференцијацију према 

способностима, полу и интересовањима ученика, могућностима школе и потребама животне средине. За остваривање 

исхода у овој области потребно је поступно уводити ученике у алгоритме конструкторског моделовања при изради 

сопственог пројекта, креирању планске документације (листа материјала, неопходан прибор и алат, редослед операција, 

процена трошкова) до извршавања радних операција, графичког представљања замисли и процене и вредновања. 

Ученике треба упознати са могућношћу да се сами опредељују за одређену активност у оквиру дате теме која се односи 

на израду модела разних машина и уређаја у грађевинарству, израду макете грађевинског објекта или стана на основу 

плана и предлог за његово уређење као и моделовање машина и уређаја у пољопривредној производњи. Потребно је да 

ученици користе податке из различитих извора, самостално проналазе информације о условима, потребама и начину 

реализације макете/модела користећи ИКТ, израђују макету/модел, поштујући принципе економичног искоришћења 

материјала и рационалног одабира алата и машина примењујући процедуре у складу са принципима безбедности на 

раду. Реализацијом својих пројеката откривају и решавају једноставне техничке и технолошке проблеме, сазнавајући 

примену природних законитости у пракси. 
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6. 1. 11. ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

 

Годишњи фонд наставе информатике и рачунарства износи 36 часова 

Недељни фонд наставе информатике и рачунарства износи 1 час 

Циљ учења 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. 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: О
Б

Л
А

С
Т

/

Т
Е

М
А

 

САДРЖАЈИ 

 правилно користи ИКТ уређаје;  

 креира, уређује и структурира дигиталне садржаје који садрже табеле у програму за рад са текстом и 

програму за рад са мултимедијалним презентацијама; 

 креира и обрађује дигиталну слику; 

 самостално снима и врши основну обраду аудио и видео записа;  

 уређује мултимедијалну презентацију која садржи видео и аудио садржаје; 

 чува и организује податке локално и у облаку; 

 одговорно и правилно користи ИКТ уређаје у мрежном окружењу; 

 разликује основне интернет сервисе; 

 примењује поступке и правила за безбедно понашање и представљање на мрежи; 

 приступа Интернету, самостално претражује, проналази и процењује информације и преузима их на 

свој уређај поштујући ауторска права; 

 објасни поступак заштите дигиталног производа/садржаја одговарајућом CC лиценцом; 

 објасни поступак прикупљања података путем онлајн упитника;  

 креира једноставан програм у текстуалном програмском језику; 

 користи математичке изразе за израчунавања у једноставним програмима; 

 објасни и примени одговарајућу програмску структуру (наредбе доделе, гранања, петље); 

 користи у оквиру програма нумеричке, текстуалне и једнодимензионе низовске вредности; 

 разложи сложени проблем на једноставније функционалне целине (потпрограме); 

 проналази и отклања грешке у програму; 

 сарађује са осталим члановима групе у одабиру теме, прикупљању и обради материјала, 

представљању пројектних резултата и закључака; 

 користи могућности које пружају рачунарске мреже у сфери комуникације и сарадње; 

 креира, објављује и представља дигиталне садржаје користећи расположиве алате; 

 вреднује процес и резултате пројектних активности. 

 

И
К

Т
 

Дигитални уређаји и кориснички програми.  

Управљање дигиталним документима. Рад 
са сликама. Рад са текстом. Рад са 

мултимедијалним презентацијама које 

садрже видео и аудио садржаје. 

Д
И

Г
И

Т
А

Л
Н

А
 

П
И

С
М

Е
Н

О
С

Т
 

Употреба ИКТ уређаја на одговоран и 

сигуран начин у мрежном окружењу. 

Интернет сервиси. Правила безбедног 
рада на Интернету. Претраживање 

Интернета, одабир резултата и 

преузимање садржаја. Заштита 
приватности личних података и 

ауторских права. 

Р
А

Ч
У

Н
А

Р

С
Т

В
О

 

 

Основе изабраног програмског језика. 
Основне аритметичке операције. 

Уграђене функције. Ниске (стрингови). 

Структуре података. Гранање. 
Понављање. Основни алгоритми. 

П
Р

О
Ј
Е

К
Т

Н
И

 

З
А

Д
А

Т
А

К
 

Фазе пројектног задатка од израде плана до 

представљања решења. Израда пројектног 

задатка у корелацији са другим предметима. 
Вредновање резултата пројектног задатка. 

Кључни појмови садржаја: обрада текста, табела, слајд презентације, интернет сервиси, безбедност на интернету, текстуални програмски језик 

 
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. 

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 се наћи примери добре праксе које, уз прилагођавање условима рада и поштовање ауторских права, треба користити у 

настави и учењу.  

С обзиром на то да је настава овог предмета теоријско-практичног карактера часове треба остваривати са одељењем подељеним на групе, односно са највише 20 ученика. Програм наставне и учења треба 

остваривати на спојеним часовима. 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 шестог 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. 

 

Информационо-комуникационе технологије  

Поновити и дискутовати са ученицима врсте дигиталних уређаја, као и намену програма које су користили у петом разреду. Ученици би требало да знају да наведу и препознају из којих се компоненти састоји 

стони и/или преносни рачунар и укратко опишу основну улогу сваке од њих. 

Оспособити ученике за рад у програму за управљање документима на рачунару (који је део оперативног система рачунара), проналажење, копирање/пренос докумената са екстерних уређаја и меморија. 

Представити функције стандардних дијалога за учитавање, снимање и проналажење датотека.  

Наставник бира корисничке програме (комерцијалне или слободне) које ће ученици користити. Програми за цртање, обраду текста, израду мултимедијалних презентација, снимање звука и видео-записа, 

репродукцију звука и видео материјала  могу бити инсталирани локално на рачунару или у“облаку” тј. могу се користити преко интернета. 

При раду са текстом  фокусирати се на креирање и форматирање докумената из стварног живота који могу бити блиски ученицима овог узраста (нпр. писмо другу или другарици, кратак семинарски 

рад из биологије, распоред часова, списак ствари које треба понети на екскурзију). Све кораке у раду са програмом за обраду текста реализовати и у инсталираној верзији програма за обраду текста и на некој од бесплатних 

сарадничких платформи и мотивисати ученике да сарађују током креирања заједничких докумената. 

Најпре обновити рад са основним алатима за уређивање и обликовање текста (унос текста, додавање, брисање, копирање, селектовање, поравнање, промена фонта, боје, величине слова, уметање слика, ...). 

Наглашавати потребу одабира одговарајућег писма одабиром тастатурног распореда за наше говорно подручје (ћирилица, латиница...) и инсистирати на примени језичког и дигиталног правописа. Усвојене вештине је 

неопходно увежбавати са ученицима, да би што ефикасније вршили основне операције са текстом коришћењем само тастатуре (да се крећу кроз текст карактер по карактер, реч по реч, пасус по пасус, да користе тастере 

Home и End, да селектују текст помоћу тастера Shift и тастера за кретање кроз текст, користе пречице за копирање, исецање, лепљење и сл.). Нагласити да се исте технике за рад са чистим текстом користе у великом броју 

разнородних програма (едиторима текста, текст-процесорима, клијентима електронске поште итд.). 



 

242 

 

Активности ученика усмерити на могућности одабраног текст-процесора, подешавање радног окружења, врсте приказа које су погодније у зависности од тога да ли се уноси текст, исправљају грешке у тексту 

или врши преглед документа пре штампања и сл. Оспособити ученике да подешавају радно окружење изабраног текст-процесора, подешавају димензије и маргине странице, уносе текст ћириличким и латиничким писмом, 

сачувају унети текст, отварају постојећи текстуални документ, затварају активни документ, врше основно форматирање текста (својства пасуса, карактера итд.).  Објаснити појам логичке структуре документа и приказати 

како се у документу могу експлицитно означити наслови, поднаслови и пасуси коришћењем уграђених стилова Наслов 1, Наслов 2 и Текст (прилагођавање постојећих и креирање нових стилова је напреднија тема која ће 

бити обрађивана у старијим разредима).  

Навести елементе који се могу уметнути у текстуални документ (слике, графички облици, табеле, симболи...). Указати на сврху уметања таквих елемената наводећи једноставне примере и повезати технику 

уметања ових елемената са уметањем слика које су вршили у петом разреду.  

Посебну пажњу посветити табелама. Изабрати једноставне примере (распоред часова, календар и сл.) помоћу којих се уводе елементи табеле: ћелија, ред и колона. Представити алате за рад са табелама који 

су доступни у програму за обраду текста. Вежбати њихово додавање, брисање, селекцију, применити шаблоне за дизајн и сл. Оспособити ученике да уметну табелу у текстуални документ, уносе и уређују садржаје табела, 

форматирају табелу. 

Особити ученике да прегледају текстуални документ пре штампања, подесе параметре за штампу и, ако постоје услови, одштампају документ.  

 У оквиру уређивања дигиталне слике/цртежа оспособити ученике да поред основних алата изабраног програма (селектовање, копирање, лепљење, промену величине слике, додавање и брисање облика, 

одсецање дела слике, чување у жељеној величини и квалитету слике, затварање, проналажење и сл.) користе и напредне алате за припрему слике за уметање у текстуални документ и мултимедијалну презентацију (нпр. 

алати за зумирање, унос текста, употребу четкице, гумице, додавање сенке, додавање тродимензионалних ефеката). 

Снимање звука и видео-записа сходно могућностима започети демонстрацијом употребе уређаја: камера, микрофон, звучници, мобилни телефони, односно других расположивих уређаја који обављају 

предвиђене функције. Поред основних техника у процесу снимања (покрени, заустави, сачувај, обриши) и репродукције (покрени, паузирај, заустави, пусти од почетка, подеси јачину звука) обучити ученике да 

одговарајућим алатом модификују видео запис (скраћивање). У вежби чувања аудио/видео записа скренути пажњу на различите типове датотека у конкретном програму (нпр. mp3, mp4, avi, midi…).  

Пре обраде теме израде слајд-презентација подсетити ученике на основна правила визуелизације и презентовања, а при реализацији наставе стално указивати на најчешће грешке (сувише текста, велики број 

слајдова, различити фонтови и сл.). При изради мултимедијалних презентација демонстрирати примену основних алата за уређивање и обликовање садржаја у изабраном програму. Поред алата за уређивање и обликовање 

текста и слика, представити алате за рад са уметнутим елементима проширујући примену на рад са табелама, графичким објектима, видео и аудио записима (користити претходно креиране звучне и видео записе, 

прилагодити тип датотеке изабраном програму - представити ученицима неки од расположивих програма за конверзију формата датотека). Оспособити ученике да подесе радно окружење, бирају одговарајући поглед на 

презентацију, креирају слајдове, уносе текст и друге објекте (слике, табеле, графиконе) и доследно их форматирају (користећи мастер слајд). Теме треба да буду смислене и релевантне за ученике, најбоље је да се користе 

презентације у којима се обрађују теме из наставе, како информатике и рачунарства, тако и других предмета. Ученици неке презентације могу да креирају и у склопу домаћих задатака, а на часу је могуће анализирати 

презентације направљене код куће. Кроз разговор са ученицима дефинисати појам добре презентације и демонстрирати начине представљања. Нагласити да презентације треба да буду једино у функцији садржаја, 

избегавати анимације "по сваку цену" које оптерећују презентацију. 

Препоручени број часова је 10. 

 

Дигитална писменост  

Представити појам и врсте рачунарских мрежа и увести основне појмове и терминологију из ове области (сервер, клијент, локалне мреже, мреже широког распона, глобална мрежа - Интернет). Подсетити 

ученике на правила коришћења ИКТ уређаја на одговоран и сигуран начин, сада у мрежном окружењу.  

Представити ученицима основне интернет сервисе: сервис електронске поште, www као јавни информациони сервис, дискусионе групе и сервисe за претраживање интернета. Објаснити чему ти сервиси 

служе, упознати их са планом коришћења ових сервиса. 

Представити веб као најпознатији интернет сервис. Објаснити да веб функционише тако што су корисницима потребне услуге и њима их пружају уређаји специјализовани за то (сервери). У свакој 

комуникацији морају да постоје правила, односно протоколи (HTTP и HTTPS ) као и правилно навођење и коришћење адреса (домена и УРЛ са једне и IP и MAC адреса са друге стране).  

Објаснити структуру УРЛ адресе и значење појединих домена edu.rs, gov.rs, .com… Упутити ученике на веб сајт (нпр. http://www.mojaipadresa.info/ ) путем кога могу да пронађу информације о IP-адреси сајта, 

као и уређаја који је употребљен за претрагу.  

Нагласити значај дигиталног трага који посетилац оставља приликом посете неком сајту. Напредне технике претраге у изабраном претраживачу представити на унапред припремљеном скупу веб-страна 

(претрага према веб адреси сајта), кроз дискусију и практичан рад на вредновању интернет извора (публика којој је сајт намењен, аутор, тачност/прецизност, објективност, актуелност и интернет адреса) подстицати развој 

критичког мишљења ученика.  

Код преузимања било ког садржаја са интернета важно је подсетити ученике на поступке преузимања и чувања на жељеној локацији, као и на етичка и правна питања приступа садржајима (лиценце), заштите 

од нежељених програма, као и на правила понашања на интернету (енг. netiquette).  

Подсетити ученике на значај поштовања ауторских права и сврху CC (Creative Commons) лиценци. Представити начин лиценцирања сопственог ауторског дела комбинацијом расположивих симбола, на 

адреси https://creativecommons.org/share-your-work/ . 

Нагласити да се приликом посете сајтовима, као и приликом преузимања садржаја, дигитални уређај који користимо је изложен процедурама којима се прикупљају подаци за које корисник не зна у коју ће 

сврху бити употребљени (IP адреса, локација), а уређај може бити изложен дејству нежељених програма (вируси, шпијунски програми). У ту сврху је потребно применити расположиве мере зашитите. 

Посебну пажњу посветити питањима дигиталног насиља (приликом обраде или кроз пројектни задатак пожељно је спровести са ученицима истраживање на тему дигиталног насиља, применом онлајн 

упитника, радионица или квиза, какви се могу наћи, на пример, на адреси http://www.mpn.gov.rs/grupa-za-prevenciju-nasilja/, у приручнику Дигитално насиље – превенција и реаговање). Набројати и описати најчешће 

видове дигиталног насиља (како се дигитални уређаји и сервиси користе као оруђа дигиталног насиља: социјалне мреже, СМС и телефонски позиви, сликовне поруке и видео материјали и др.), како препознати облике 

дигиталног насиља, посебно вршњачког насиља. Дискутовати ситуације када се неко насиље врши у стварном свету и преноси у дигитални свет, који су најчешћи примери, како исправно реаговати у конкретним 

ситуацијама, коме се обратити, које поступке је могуће примењивати и која правила понашања установити за безбедно представљање на мрежи. Упознати ученике са неким од начина за препознавање и пријаву дигиталног 

насиља: СОС телефон и онлајн форма за пријаву насиља, као и сајтови који су посвећени пројектима владе у борби против дигиталног насиља. 

Представити предности употребе веб сервиса на примеру алата за креирање онлајн упитника, који не би садржао више од три питања различитог типа. Нагласити значај онлајн упитника као корисног алата за 

прикупљање података у истраживањима, анкетама, квизовима или тестовима. Наставник креира онлајн упитник на свом налогу на диску, објављује га на школском сајту и ученицима поставља као задатак да на својим 

радним јединицама попуне упитник. Показати ученицима како изгледа табела са свим њиховим одговорима. Преузети табелу и без удубљивања у њену структуру показати како за свако питање изгледа колона са њиховим 

одговорима. Урадити попуну упитника два пута, први пут допустити ученицима да се представе са својим измишљеним именима и други пут, нагласити ученицима да попуне своја права имена. Упоредити, заједно са 

ученицима, одговоре за иста питања у једном и другом случају.  

За утврђивање и појашњавање ове теме организовати квизове или радионице (на теме безбедно-небезбедно, пожељно-непожељно понашање на интернету) као и симулације небезбедних ситуација са 

акцентом на то како је пожељно реаговати у датим ситуацијама (кроз играње улога и сл.). Једна од активности за ученике, ради повезивања знања, може бити израда текстуалних докумената или мултимедијалних 

презентација на тему: Моја правила понашања на интернету, Пет најважнијих правила за безбедан интернет, Како да интернет постане сигурнији за децу, и сл. Кроз креирање ових докумената увежбавати сараднички рад и 

коришћење бесплатних онлајн платформи. 

Препоручени број часова је 4. 

 

 

Пројектни задатак из области ИКТ и Дигитална писменост  

При реализацији тематске целине нагласак је на разради пројектног задатка - од израде плана до представљања решења. Наставник планира фазе пројектног задатка у складу са временом, сложеношћу теме, 

расположивим ресурсима (знања, вештине и ставови које су ученици усвојили након тематских целина ИКТ и Дигитална писменост, техничке опремљености школе и других релевантних фактора). Ученици заједно са 

наставником пролазе кроз све фазе рада на пројектном задатку, при чему наставник наглашава сваки корак, објашњава, иницира дискусију и предлаже решења.  

При представљању фаза пројекта може послужити следећи пример: Фаза 1: представљање тема, формирање група и одабир теме; Фаза 2: Одабир материјала и средстава, разматрање додатне подршке 

предметног наставника у зависности од теме; Фаза 3: Планирање времена и избор стратегије за решавање задатка у складу са роком за предају рада; Фаза 4: Прикупљање и проучавање материјала, израда задатка и 

припрема за излагање; Фаза 5: Представљање резултата пројектног задатка, дискусија и процена/самопроцена урађеног (наставник модерира, обезбеђује услове за што успешније излагање, усмерава дискусију и врши 

евалуацију урађеног са јасном повратном информацијом).  

Пројектни задаци се баве реалним темама из школског или свакодневног живота. За предвиђени број часова ове тематске целине и са добро испланираним активностима може се очекивати да ученици 

успешно израде и представе решење пројектног задатка. Акценат је на подстицању иницијативе и креативности, успостављању сарадничких и вредносних ставова код ученика. Циљ је развијање и неговање: поступности, 

повезивања и изградње сопствених стратегија учења, вршњачког учења, вредновања и самовредновања постигнућа. 

Пројектни задаци подразумевају корелацију и сарадњу са наставницима осталих предмета, која се може остварити на оваквим и сличним примерима:  

– израда упутства или туторијала са табеларним представљањем података  

– израда упитника на тему дигиталног насиља  

Спровести са ученицима истраживање на тему дигиталног насиља, а резултате спроведеног истраживања користити приликом представљања пројектног задатка (пожељно је да наставник користи онлајн 

упитник приликом прикупљања података, за које би ученици приредили питања). Ученици се могу поделити у групе сходно фази истраживања: група која осмишљава питања, група која анализира прикупљене податке, 

представља резултате истраживања и група која израђује упутства заштите од дигиталног насиља. 

Додатна мотивација за ученике може бити избор најбољих радова за: школски часопис, сајт школе, огласну таблу (одељење гласа - вредновање, самовредновање) а да остале радове постављају на пано у 

кабинету информатике и рачунарства… 

Добар пример сумирања научених поступака је израда пратеће документације у виду фајлова различитог типа, као што су текстуални фајлови, слике, видео материјали и сл. 

Препоручени број часова је 4. 

 

 

Рачунарство  

Представити концепт текстуалних програмских језика, укратко, потом изабраног програмског језика, као и неке основне сличности и разлике у односу на визуелни програмски језик који су ученици 

користили у петом разреду. Укратко представити едитор изабраног текстуалног програмског језика и значај поштовања основних правила приликом писања наредби. Направити везу између наредби које записујемо 

текстом и очекиваног дејства те наредбе, на једноставном примеру, као и везу између корака алгоритма и одговарајуће наредбе.  

http://www.mojaipadresa.info/
http://www.mpn.gov.rs/grupa-za-prevenciju-nasilja/
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Реализацију теме започети приказом израде задатака израчунавањем, применом операција: сабирања, одузимања, множења и (реалног) дељења.  Пожељно је бирати задатке који имају реалну примену у 

стварном животу из области блиских ученицима (спорт, мода), било у другим наставним предметима (математика, физика, биологија, историја, географија и слично). Увести појам израза у програмском језику и његових 

саставних елемената (бројевних константи, променљивих и аритметичких оператора, уз пратећи појам типа). 

Увести променљиве као појам за именовање улазних података и међурезултата израчунавања као и механизам за учитавање вредности улазних података и испис резултата. Променљиве у почетку третирати на 

исти начин као у математици и не мењати вредности једном додељеним променљивима (императивна додела, попут i=i+1, је нов концепт на који је потребно поново се вратити током обраде итеративних поступака). Ако је 

приликом уноса података непходна конверзија учитаног текста у број укратко је описати, а детаљно појашњење дати када се буде обрађивала тема рада са текстом. 

Обратити пажњу на то да се задаци који су у математици обично рађени над конкретним вредностима улазних података сада решавају над симболичким вредностима (у општим бројевима) и дати довољно 

времена ученицима да савладају ту промену. 

Увести посебно операције одређивања целобројног количника и остатка и показати могуће примене: конверзије метричких јединица (нпр. конверзија центиметара у метре и центиметре, конверзија времена из 

минута у сате и минуте, конверзија углова из секунди у степене, минуте и секунде, одређивање цифара двоцифреног броја и слично). Обратити пажњу на то да се на часовима математике не уводе функције за одређивање 

количника и остатка тако да од ученика не треба очекивати предзнање у овом домену. 

Поред израчунавања, још један незаобилазан елемент програмирања чине наредбе и контрола тока програма. Осим секвенцијалног ређања наредби једне иза друге, основу контроле тока чине гранање и 

понављање. 

Вежбање контроле тока програма може се веома лепо постићи цртањем уз помоћ покретања објекта који током кретања оставља траг на екрану и робота који у лавиринту има задатак да дође на одређено 

место, заобилазећи при том препреке и премештајући предмете. Ова два приступа су често део уводних курсева програмирања заснованих на блоковском програмирању (нпр. на code.org), а за њих постоји и директна 

подршка у неким програмским језицима и окружењима. Ученицима искорак у рачунарску графику обично бива занимљивији од писања програма који раде у чистом текстуалном режиму и стога има смисла током обраде 

теме контроле тока програма користити овакве библиотеке. 

У склопу обраде гранања потребно је приказати релацијске операторе (једнако, различито, мање, веће, мање-једнако, веће-једнако) и писање релацијских израза који се јављају као услови у наредби гранања. 

Показати непотпуни (тзв. if-then) и потпуни (тзв. if-then-else) облик наредбе гранања. Приказати и логичке операторе (и, или, не) који се користе за изражавање сложенијих услова. На основном нивоу сасвим је довољно да 

ученици савладају гранање на основу елементарног услова (нпр.  да у зависности од унете спољне температуре одреде да ли је довољно топло за купање) и евентуално да повежу два услова на одговарајући начин (нпр. да 

одреде да ли број припада неком интервалу поређењем са доњом и горњом границом интервала). 

Понављање започети најједноставнијим обликом у којем се тражи да се неки блок наредби понови одређени број пута (нпр. помери робота десет корака напред, десет пута испиши неки текст, четири пута 

помери корњачу напред и окрени је за 90 степени). Иако визуелни програмски језици често имају посебну наредбу за ово, у текстуалним програмским језицима се она обично реализује општијим наредбама (класичном 

петљом for). Кроз низ задатака ученицима скренути пажњу на измену вредности бројачке променљиве током трајања петље. Претходно, веома пажљиво, скренути пажњу ученицима на то да се вредности променљивих 

током трајања програма могу мењати (нпр. цена пре и после поскупљења се може чувати у једној променљивој), за разлику од математичког контекста на који су ученици навикли у којем су променљиве само имена 

вредности и не постоји могућност измене вредности једном уведене променљиве. Описати намену и начин употребе коментара као поруке приликом задавања улазних и излазних вредности за променљиве. 

Поред рада са бројевима у реалним програмима најчешћи је рад са текстуалним подацима. У већини савремених језика постоји посебан тип података за то (ниске тј. стрингови), опремљен великим бројем 

корисних библиотечких функција. Ученицима приказати како се формирају променљиве текстуалног типа, како се одређује дужина текста, како се врши конверзија између текста (који садржи низ цифара) и бројева, како 

се врши провера да ли текст садржи карактер, како се издваја део текста на датим позицијама и слично. Ако је директно подржан  програмским језиком, илустровати и поредак између ниски (лексикографски, као у 

речнику). 

Представити концепт декомпоновања сложенијих проблема на једноставније потпроблеме у домену израчунавања кроз дефинисање и употребу помоћних функција. Одабрати пригодне, једноставне задатке, 

којима се илуструје употреба неких елементарних библиотечких функција (нпр. растојање између два броја се може увести као апсолутна вредност њихове разлике, минимум и максимум више задатих вредности или 

других пригодних које се могу проналазити у библиотечким функцијама). Ученицима приказати и могућност дефинисања помоћних функција, али инсистирати само на изразито једноставним примерима (нпр. функција 

која израчунава обим правоугаоника). 

Од ученика, на овом нивоу, није могуће очекивати креирање сложенијих програма, па сходно томе, задатке прилагодити тако да горња граница дужине текста програма буде десетак линија. У првој фази 

ученици треба да разумеју како раде готови програми које наставник пише (да могу да предвиде резултат њиховог рада без извршавања програма), затим у наредној фази могу да допуњавају програме чији је основни 

костур дат и тек онда да самостално пишу програме од почетка до краја. Метода откривања и отклањања грешака у готовим програмима може се користити у свим поменутим фазама (на основном нивоу, то су једноставне 

синтаксичке грешке, а на напредом су озбиљнији семантички пропусти). 

   У склопу додатне наставе и рада са заинтересованим ученицима препоручује се израда задатака донекле комплексније алгоритамске структуре и упознавање ученика са мало ширим фрагментом библиотеке 

одабраног програмског језика. Кроз задатке могуће је упознати ученике са сложенијим и угњежденим гранањем (на пример, одређивање агрегатног стања воде на основу температуре или оцене ученика на основу броја 

поена, упоређивање два датума на основу поређења година, затим месеца и на крају дана и слично). У склопу обраде петљи могуће је обрадити имплементације неколико основних алгоритама: одређивање збира, 

производа, броја елемената, минимума и максимума серије елемената, пресликавање и филтрирање серије (на пример, штампање таблице квадрата и корена, издвајање свих дана у којима је дневна температура била испод 

нуле), линеарна претрага серије елемената (провера да ли серија садржи елемент који задовољава одређено својство) и њихове комбинације. Да би ученици боље разумели ове алгоритме, могуће их је прво имплементирати 

на кратким серијама, без коришћења петље (на пример, имплементирати прво одређивање максимума пет бројева, па тек онда прећи на максимум n бројева). Ученицима је могуће приказати и алгоритме одређивања 

цифара у позиционом запису броја и формирања броја на основу датих цифара. У циљу једноставнијег решавања задатака, ученицима је могуће приказати напредније структуре података које савремени програмски језици 

подржавају: уређене парови и n-торке (на пример, пар географских координата), мапе тј. речнике (на пример, пресликавање имена ученика у број освојених поена, пресликавање имена града у пар његових географских 

координата) и слично. Такође, могуће је проширити скуп библиотечких функција које ученици могу да користе. Све појмове увести искључиво кроз примере употребе у смисленим задацима и избегавати приступ у коме се 

нови појмови уводе без јасне мотивације. 

Препоручени број часова је 15. 

 

Пројектни задатак из области Рачунарство  

Пројектна настава је комплексан приступ настави и учењу који најчешће користи методе као што су проблемска настава и учење засновано на истрази (питањима). 

Проблемска настава поставља пред ученике стварни проблем из живота који треба истражити и за који треба предложити могућа решења. Све врсте реалних животних проблема могу бити повод за 

проблемску наставу. Пронађена решења се могу тестирати и о њима се може расправљати.  

Истраживање можемо да дефинишемо као „потрагу за истином, информацијама или знањем“. Учење засновано на истраживању почиње постављањем питања, наставља са истраживањем и завршава се 

проналажењем решења, доношењем разумних закључака, одговарајућих одлука, или применом нових знања или вештина.  

Обе наставне методе се фокусирају на развијање вештина за решавања проблема, критичко мишљење и обраду информација. Оне дају најбоље резултате када су почетна питања/проблеми довољно отворени 

(одговор није могуће наћи једноставним укуцавањем у претраживач) и када ученици раде у малим тимовима или групама. Ове две методе су уско повезане и често се преклапају. Изузетно је важно имати на уму да у оба 

приступа нема нужно тачних и нетачних одговора. Свако решење може имати мане и врлине, а ученици морају да их анализирају и процењују. 

Наставни пројекат подразумева програмирање у текстуалном програмском језику или адаптацију унапред датог програма  у циљу решавања пројектног задатка. 

Могуће теме наставног пројекта: 

– како да убедимо тинејџере да се здраво хране? (израда програма који нпр. нуди намирнице различитих група и, на основу одабраних, рачуна калоријску вредност...); 

– како би могао да изгледа најефикаснији бицикл на свету? (израда програма који прорачунава перформансе бицикла на основу нпр. различите величине точкова...); 

– шта можемо да учинимо са школским отпадом? (израда програма који прорачунава нпр. зараду од продаје секундарних сировина...) 

– како би могли да редизајнирамо учионицу па да услови за учење буду бољи? (израда програма који прорачунава нпр. цене кречења различитим врстама материјала или цене раличитог школског 

мобилијара...); 

– како да производимо здраву ужину за дефинисани буџет? (израда програма који прорачунава нпр. укупну цену успостављања пластеника са различитим биљним културама). 

Сви елементи пројектног задатка морају бити реални. Ученици треба да потраже цене одређених производа и/или услуга, дизајнирају једно или више решења и предвиде трошкове за свако од њих.  

Напомена: На првом часу, заједно са ученицима, формирати листу критеријума на основу којих ће се процењивати квалитет решења проблемских задатака. На овај начин, ученицима ће бити потпуно јасно шта квалитетно 

решење подразумева. Листа мора бити свеобухватна – не сме да се односи само на квалитет креираних програма, већ и на квалитет представљања и образлагања предложених решења (коришћењем научених техника рада 

у програмима за обраду текста, звучних и видео записа, програмима за израду презентација). 

Препоручени број часова је 3. 
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6. 1. 11.1. ПЛАН ДОДАТНОГ РАДА ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД 

 

 

 

 

Критеријуми за оцењивање ученика шестог разреда: 

- Однос према раду, 

- Акивност ученика, 

- Усмена провера знања, 

- Практичан рад на рачунару кроз вежбе у рачунарским  апликацијама предвиђеним наставним 

програмом.   
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Методе рада 

 

 

Активности 

ученика 

 

 

Активности 

наставника 

 

 

Корелација 
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ПРОГРАМИРАЊЕ  
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-Вербално-

текстуалне 

методе 

-Илустративно-

демонстрационе 

методе 

-Комбинована 

-Уочавање 

-Повезивање 

-Обележавање 

Демонстрација 

решења 

-Дискутовање 

решења 

-Увежбавање 

-Решавање 

проблема у 

групи или 

самостално 

-Постављање 

питања 

-Орг.наставног 

процеса 

-Реализација 

наст. процеса 

-Мотивација 

ученика 

-Партнер у 

педагошкој 

комуникацији 

-Праћење 

напредовања 

сваког ученика 

 

-Техничко и 

информатичко 

образовање 
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Назив предмета: 6. 1. 12.  ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

 

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: шести                                            

Годишњи фонд часова: 72 часа  + 54 часа обавезних физичких активности 

 

     Исходи  
По завршетку разреда ученик 

ће бити у стању да:  
 

Област /тема Садржаји 

примени комплексе простих и 

општеприпремних вежби у 

већем обиму и интензитету у 

самосталном вежбању; 

− користи научене вежбе у 

спорту, рекреацији и 

различитим животним 

ситуацијама; 

− упоређује резултате 

тестирања са вредностима за 

свој узраст; 

− примени досегнути ниво 

усвојене технике 

кретања у игри, спорту и 

свакодневном животу; 

− разликује атлетске 

дисциплине; 

− развија своје моторичке 

способности применом 

вежбања из атлетике; 

− одржава равнотежу у 

различитим кретањима, изводи 

ротације тела; 

схвати вредност спортске 

гимнастике за сопствени 

развој; 

− изведе елементе кошаркашке 

технике; 

− примени основна правила 

кошарке; 

− користи елементе кошарке у 

игри; 

− примени основне елементе 

тактике у одбрани и нападу; 

− учествује на унутар 

одељенским такмичењима; 

 

 

 

 ФИЗИЧКE СПОСОБНОСТИ  
 

Основни 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 штафетног трчања. 

Скок удаљ. 

Бацања кугле 2 kg. 

Истрајно трчање – припрема за 

крос. 

Скок увис (опкорачна техника). 

Бацање „вортекс-а“. 

Проширени садржаји 

Тробој. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Спортска 

гимнастика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основни садржаји 

Вежбе на тлу. 

Прескоци и скокови. 

Вежбе у упору. 

Вежбе у вису. 

Греда. 

Гимнастички полигон. 

Проширени садржаји 

Вежбе на тлу (напредне 

варијанте). 

Висока греда. 

Трамболина. 

Прескок. 

Коњ са хватаљкама. 

Вежбе у упору (сложенији 

састав). 
Вежбе у вису (сложенији 
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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; 

− контролише покрете и 

одржава тело у води; 

− преплива 25m техником 

краула и леђног краула; 

- процени своје способности и 

вештине у води; 

− скочи у воду на главу; 

− поштује правила понашања у 

води, и око водене средине; 

− објасни својим речима значај 

примењених вежби; 

- процени ниво сопствене 

дневне физичке активноси; 

- препозна начине за 

побољшање својих физичких 

способности; 

- препозна могуће последице 

недовољне физичке 

активности; 

− правилно се понаша на 

вежбалиштима као и на 

спортским манифестацијама; 

− примени мере безбедности у 

вежбању у школи и ван ње; 

− одговорно се односи према 

објектима, справама и 

реквизитима; 

примени и поштује правила 

игара у складу са етичким 

нормама; 

− примерено се понаша као 

посматрач на такмичењима; 

− решава конфликте на 

друштвено прихватљив начин; 

− пронађе и користи различите 

изворе информација за 

упознавање са разноврсним 

облицима физичких и 

спортско- рекративних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основе 

тимских и 

спортских 

игара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плес и 

ритимика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пливање 

 

 

 

 

 

 

 

 

састав).  

Основи садржаји 

Кошарка: 

Основни елементи технике и 

правила: 

- кретање у основном ставу у 

одбрани, 

- контрола лопте у месту и 

кретању, 

- вођење лопте , 

- дриблинг, 

- хватањa и додавањa лопте, 

- шутирања, 

- принципи индувидуалне 

одбране, 

- откривање и и покривање 

(срадња играча), 

- основна правила кошарке. 

 

Проширени садржаји 

Напредни елементи технике, 

тактике и правила игре: 

- дриблинг (сложеније 

варијанте), 

- финтирање. 

Основни принципи колективне 

одбране и напада. 

 

 

Основи садржаји 

Вежбе са вијачом. 

Народно коло „Моравац“. 

Народно коло из краја у којем 

се школа налази. 

Проширени садржаји 

Састав са обручем. 

Састав са лоптом. 

Кратки састав са вијачом. 

Енглески валцер. 

 

Основни садржаји 

Предвежбе у обучавању 

технике пливања. 

Техника краула. 

Техника пливања леђног 

краула. 

Одржавање на води ради 

самопомоћи. 

Проширени садржаји 
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активности; 

− прихвати победу и пораз; 

− вреднује спортове без обзира 

на лично интересовање; 

− примени усвојене моторичке 

вештине у ванредним 

ситуацијама; 

процени лепоту покрета у 

физичком вежбању и спорту; 

− подстиче породицу на 

потребу примене редовне 

физичке активности; 

− повеже врсте вежби, игара и 

спорта са њиховим утицајем на 

здравље; 

− примени препоручени дневни 

ритам рада, исхране и одмора; 

− користи здраве намирнице у 

исхрани; 

користи само препоручене 

додатке исхрани; 

− примењује здравствено-

хигијенске мере у вежбању; 

− правилно реагује након 

повреда; 

− чува животну средину током 

вежбања; 

препозна последице 

конзумирања дувана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полигони 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физичко 

вежбање и 

спорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравствено 

васпитање 

Роњење у дужину 5-10 m.  

 

 

Полигон у складу са 

реализованим моторичким 

садржајима.  

 

 

 

 

 

 

 

Основни садржаји 

Основна правила вежбања. 

Основна правила Кошарке и 

правила Рукомета. 

Понашање према осталим 

субјекатима у игри (према 

судији, играчима супротне и 

сопствене екипе). 

Чување и одржавање 

материјалних добара која се 

користе у вежбању. 

Уредно постављање и  

склањање справа и реквизита 

неопходних за вежбање. 

Облици насиља у физичком 

васпитању и спорту. 

„Ферплеј” (навијање, победа, 

пораз решавање конфликтних 

ситуација). 

Писани и електронски извори 

информација из области 

физчког васпитања и спорта. 

Развој физичких способности у 

функцији сналажења у 

ванредним ситуацијама 

(земљотрес, поплава, пожар...). 

Повезаност физичког вежбања 

и естетике. 

Значај вежбања у породици. 

Планирање вежбања у оквиру 

дневних активности.  

 

Основни садржаји 

Значај физичке активности за 

здравље. 

Поштовање здравствено-



 

248 

 

 
 

хигијенских мера пре и после 

вежбања. 

Последице неодржавања 

хигијене – хигијена пре и после 

вежбања. 

Значај употребе воћа и поврћа у 

исхрани . 

Последице направилне исхране 

и прекомерног уношења 

енергетских напитака. 

Поступци ученика након 

повреда (тражење помоћи). 

Вежбање и играње у 

различитим временским 

условима (упутства за игру и 

вежбање на отвореном 

простору). 

Чување околине на отвореним 

просторима изабраним за 

вежбање. 

Последице конзумирања 

дувана. 

 

 

 

 

 

 

Кључни појмови садржаја: физичко вежбање, плес, кошарка, здравље, васпитање. 

 

 

 

Обавезне физичке активности у шестом разреду:  
 

Рукомет/ мини рукомет - 18 часова (хватање котрљајућих лопти, дриблинг (кроз ноге,поред ногу), вођење 

две лопте, додавање (дугим замахом),додавање са изменом места, шутирање на гол, бочни шут са 

отклоном,шут са крилне позиције, шутирање пивотмена, финтирање, једнострука финта у "слабију страну", 

хватање лопте једном руком, вежбе са два и три играча у нападу, техника игре голмана, основни принципи 

колективне одбране, игра са применом правила.  

 

Спортска гимнастика: 18 часова (вежбе на тлу, висока греда (мала греда), прескок,коњ са хватаљкама, вебе 

у упору вежбе у вису.  

 

Орјентиринг: 8 часова  

 

Спортски дан (активности) : 10 часова  

Активности у природи: за заинтересоване ученике петог и шестог разреда организоваће се зимовање. 
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Организациони облици рада 

  

            Циљ физичког васпитања се остварује путем следећих организациони облика рада: 

1. Часови физичког васпитања 

2. корективно-педагошки рад 

3. слободне активности 

4. активности у природи (крос, логоровања, зимовања) 
5. курсни облици рада 
6. школских и других такмичења 

7. приредбе и друге друштвене активности школе 

 

Теоријско образовање 

подразумева стицање одређених нзања путем којих ће ученици схватити суштину процеса 

физичког вежбања, законитости развоја организма и стицање хигијенских навика као и 

потебу да физичке активности буду део живота у процесу одрастања и касније.   

                  

 Слободне активности 
Додатни рад се организује за ученике који испољавају посебну склоност и интересовање за 

спорт. Рад се одвија у спортским секцијама или школским екипама које се формирају према 

интересовању, способностима и полу ученика; 

 Активности у природи - обавезни програм 
Из фонда радних дана, предвиђених заједничким планом, школа организује активности у 

природи: два кроса - јесењи и пролећни (дужину стазе одређује стручни актив); зимовање у 

току распуста 

 Курсни облици и обавезан стручно-педагошки рад 
Ове облике рада треба организовати на часовима, у другим објектима у супротној смени уз 

унапред планиране дане. 

Спортска активност од значаја за друштвену средину 

Школа може да планира 12 часова за ону спортску активност која није предвиђена овим 

програмом а школа има интересовања за њих. 

 Корективно-педагошки рад - организује се за ученике са постуралним поремећајима; 

 Школска и друга такмичења 
Обавезна унутаршколска и међуодељенска такмичења у: гимнастици, атлетици и најмање у 

једној спортској игри; 

 Обавезни програм - изабране спортске гране 

Остварује се са по једним часом седмично у сваком разреду од 4. до 8. разреда (обавезно). 

Односи се на изабрану спортску грану, по избору ученика (опредељују се на почетку 

школске године), а у складу са могућностима школе. 

 Приредбе и друге друштвене активности 

Многе активности које се путем физичког вапитања реализују могу бити саставни део 

школских или ваншколских манифестација важних за школу или средину 
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Глобални план физичког васпитања 

за шести разред 
 

 Наставна област           број часова   обрада  увежб.  утврђи.   провера   системст. 

- атлетика                              20                    4            10           3                3                 / 

- спортска гимнастика         20                    8              9           /                 2                 1 

- кошарка                              27                   12             8           2                2                 3 

- остало                                  5                      /               /            /                 /                 / 

  Укупно                                                      72 

 

Тип часа                                                број часова 

- обрада                                                        17 

- утврђивање                                                 7 

- увежбавање                                               24 

- провера                                                      19 

- систематизација                                          5                                  

 Укупно                                                       72 

Наставне методе: 

-Метода практичног учења 

- Амбијентално учење 

- Парципативне 

- Решавање проблема 

- Интерактивне 

- Кооперативне методе 

- Игра 

 

Активности ученика: 

Јачање самосталности 

 

Активности наставника: 

- Организује наставни процес 

- Реализује наставни процес 

- Партнер педагошкој комуникацији 

- Мотивише ученике, подржава и подстиче њихова интересовања 

- Прати напредовање ученика 

-Прати ефекте сопственог рада 

-Преноси информације 

-Иницијатор 

-Аниматор 

-Учествује у регулисању социјалних односа у одељењу 

-Вербалне методе (монолошка и дијалошка) 

-Метода практичних знимања 

-Метода демонстрације 

Решавање моторичких задатака 

Вежбање 

Партнери, планери, играње 

Сарадња у групи 
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-Прикупља податке о деци; 

-Уочава њихова претходна знања, умења и способности; 

-Процењује психофизичку развијеност ученика; 

-Пружа помоћ у раду; 

-Правилно усмерава ученике за рад; 

-Прати индивидуалност у раду. 

 ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ 

 Начин оцењивања у настави физичког васпитања подразумева практични приказ савладаних 

моторичких знања и вештина  и савладаност треоријиског знања (без посебних теоријиских часова,) 

из области спортско техничког образовања и развоја моторичкоих способности као и повезансоти 

физичког васпитања са животом и радом и његова пимена у свакодневоном животу. 

 

Оцењивање обухвата следеће: 

1. Савладано градиво (ниво усвојености моторичкох знања и вештина – оствареност циљева) 

2. Напредак у развоју физичких способности (снага, брзина издржљивост, гипкост, дординација), на 

основу тестирања ученикових моторичких способности и њиховог упоређивања са тестовима из 

предходнеих година, узимајући у обзир здравствено и психофизичко стање детета. 

3. Уредно похађање наставе (доношење опреме и однос према раду) 

 

 

ТЕМА СТАНДАРДИ 

 

Основни  ниво 

 

Средњи ниво 

 

Напредни ниво 

 

 

 

 Атлетика 

ФВ. 1.1.3. 

Ученик правилно трчи 

варијантама трчања на 

кратке, средње и дуге 

стазе и мери резултат. 

ФВ. 1.1.4. 

Зна терминологију, 

значај трчања, основе 

тренинга и пружа прву 

помоћ 

ФВ. 2.1.3. 

Ученик правилно изводи 

варијанту технике 

штафетног трчања. 

ФВ. 2.1.7. 

Ученик зна правила за 

такмичење. 

 

 

ФВ. 3.1.3. 

Ученик правилно 

изводи варијанту 

технике штафетног 

трчања.  
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Спортска 

гимнастика 

ФВ. 1.1.11. 

Ученик правилно изводи 

вежбе на тлу (колут 

напред, став о шакама) 

ФВ. 1.1.12. 

Ученик правилно изводи 

прескоке разношку или 

згрчку 

ФВ. 1.1.13. 

Ученик изводи вежбу и 

комбинацију вежби на 

греди 

ФВ. 1.1.19. 

Зна називе вежби, основе 

организације рада на 

справи и пружа прву 

помоћ 

ФВ. 2.1.9. 

Ученик правилно изводи 

вежбе на тлу, чува и 

помаже и поштује 

сигурносна правила. 

ФВ. 2.1.10. 

Ученик правилно изводи 

згрчку. 

ФВ. 2.1.11. 

Ученик правилно изводи 

вежбу и комбинацију 

вежби на греди. 

ФВ. 2.1.17. 

Ученик зна назив вежбе,  

сигурност, чување и 

помагање, организацију 

рада 

ФВ. 3.1.6. 

Правилно изводи 

вежбе и комбинације 

вежби на тлу. 

ФВ. 3.1.7. 

Ученик правилно 

изводи згрчку и 

разношку са 

изразитијим фазама 

лета.  

ФВ. 3.1.8. 

Ученик правилно 

изводи вежбе и 

комбинацију вежби 

на греди. 

 

 

 

 

 

 

Koшарка 

ФВ. 1.1.1. 

Ученик игра кошарку 

примењеујући основне 

елементе технике, 

неопходна правила 

ФВ 1.1.2. 

Зна функцију кошарке, 

основне појмове 

неопходна правила, 

основне принципе 

тренинга и пружа прву 

помоћ. 

ФВ. 2.1.1. 

Примењује виши ниво 

технике, већи број 

правила, једноставније 

тактичке комбинације и 

уз вискок степен сарадње 

са члановима екипе. 

ФВ. 2.1.2. 

Зна функцију кошарке, 

већи број правила, 

принципе и утицај 

тренинга. 

ФВ. 3.1.1. 

Ученик игра 

кошарку 

примењујући 

сложене елементе  

технике, испуњава 

тактичке задатке и 

учествује у 

организацији 

утакмице, суди. 

ФВ. 3.1.2. 

Зна тактику кошарке, 

систем такмичења. 
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Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ И СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

 

Ученици шестог разреда се крајем школске године анкетирају у сврху опредељивања за један од 

два  изборна предмета – верска настава / грађанско васпитање.   

Ученик бира странии језик (енглески језик) са листе коју нуди школа у складу са својим 

кадровским могућностима и изучава га до краја другог циклуса. 

Школа је дужна да поред изборних предмета понуди још најмање три слободне наставне 

активности са листе, од којих ученик бира једну активност, према својим склоностима, на почетку 

школске године. Ученици шестог разреда су се за школску 2018/2019. годину опредељивали за следеће 

слободне наставне активности: 

- хор и оркестар, 

- цртање, сликање, вајање или свакодневни живот у прошлости  

- чувари природе. 
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                                             Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

                                                        6. 1.13. ВЕРСКА НАСТАВА 

 

Годишњи фонд верске наставе износи 36 часова 

Недељни фонд верске наставе износи 1 час 

 

 

ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

 

     Циљ верске наставе јесте да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство 

традиционалних цркава и религијских заједница које живе и делују на нашем животном простору, 

да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот и да им се омогући слободно 

усвајање духовних и животних вредности цркве или заједнице којој историјски припадају, односно 

чување и неговање сопственог верског и културног идентитета. Упознавање ученика са вером и 

духовним искуствима сопствене, историјски дате цркве или верске заједнице треба да се остварује 

у отвореном и толерантном дијалогу, уз уважавање других религијских искустава филозофских 

погледа, као и научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа човечанства. 

Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) у VI разреду јесте да се покаже да је Син 

божји постао нови Адам, преко кога се остварује јединство створене природе и Бога. У контексту 

догађаја везаних за Христа треба ученицима скренути пажњу на слободу како Бога, тако и човека, 

као кључног елемента у остварењу јединства Бога и стварне природе у коме створена природа 

превазилази смрт. 

 

     Задаци наставе православног катихизиса - ученици треба да: 

 Упознати ученике са културно-историјским приликама у Палестини пред Христово рођење; 

Указати ученицима на старозаветна пророштва везана за долазак Спаситеља – Месије; 

Објаснити ученицима улогу и значај Светог Јована Претече; 

Развити свест код ученика о значају покајања и врлинског живота;

Упознати ученике са настанком новозаветних књига; 

Објаснити ученицима кључне новозаветне појмове; 

Пружити ученицима основ за разумевање смисла новозаветних догађаја; 

Подстаћи ученике да самостално читају Свето Писмо.

Пружити ученицима основно знање оличности Пресвете Богородице; 

Објаснити ученицима хришћанско поимање слободе; 

Пружити ученицима основно знање о јеванђељским казивањима о Господу Исусу Христу; 

Објаснити ученицима разлог оваплоћења Сина Божијег; 

Подстаћи ученике да у описима Христових чуда увиде љубав Божију 

Кроз Христове заповести о љубави и тумачење појединих одељака из Беседе на гори указати 

ученицима на значај љубави према Богу и ближњима. 

Подстаћи ученике да живе по Јеванђељу; 

Указати ученицима на повезаност Тајне Вечере и Свете Литургије; 

Представити ученицма догађаје Страдања и Васкрсења Христовог као кључне за спасење света и 

човека. 

 

Исходи:  

моћи да сагледа садржаје којима ћесе бавити настава Православногкатихизиса у току 6. разреда 

основне школе; 
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моћи да уочи какво је његово предзнање из градива Православног катихизиса обрађеног у 

претходном разреду школовања.

моћи да каже да су Јевреји пред долазак Месије били под Римском окупацијом и да су међу њима 

постојале поделе 

моћи да препозна да су Јевреји очекивали Месију на основу старозаветних пророштава 

моћи да преприча живот Светог Јована Претече и Крститеља Господњег и каже да је он припремао 

народ за долазак Христа 

моћи да доживи врлински живот и покајање као припрему за сусрет са Христом;

моћи да закључи да је доласком Исуса Христа Бог склопио Нови Завет са људима. 

моћи да наведе неке од новозаветних књига и околности њиховог настанка; 

моћи да пронађе одређени библијски одељак; 

моћи да каже да се Библија користи на богослужењима; 

моћи да именује Јеванђелисте и препозна њихове иконографске символе; 

бити подстакнут на читање Светог Писма.

моћи да преприча догађај Благовести и да препозна да је то „почетак спасења“; 

моћи да препозна службу анђела као гласника и служитеља Божијих; 

моћи да препозна Богородичино прихватање воље Божије као израз слободе; 

моћи да уочи да је за разлику од Еве, Богородица послушала Бога 

моћи да преприча неке од догађаја из живота Пресвете Богородице и повеже их са Богородичиним 

празницима; 

моћи да преприча библијски опис Рођења Христовог; 

моћи да препозна да је Христос дошао на свет да сједини Бога и човека 

моћи да преприча библијски опис Христовог Крштења, поста и кушања; 

моћи да препозна да су Христова чуда израз Његове љубави према људима; 

моћи да увиди разлику између старозаветног закона и новозаветних заповести о љубави; 

бити подстакнут да прихвати Христа за свој животни узор; 

моћи да преприча догађаје Васкрсења Лазаревог и Уласка у Јерусалим; 

моћи да увиди контрадикторност између очекивања јеврејског народа спрам Христове личности; 

моћи да хронолошки наведе догађаје Страсне седмице; 

моћи да преприча библијски опис Тајне Вечере и у приносу хлеба и вина препозна Свету Литургију; 

моћи да преприча библијски опис Христовог Страдања и Васкрсења 

моћи да кроз тумачење тропара Христовог Васкрсења препозна да је Христос победио смрт и 

омогућио свима васкрсење из мртвих;

моћи да преприча догађаје Вазнесења и Педесетнице; 

моћи да каже да је силаском Духа Светог на апостоле рођена Црква Христова; 

моћи да именује неколико светих апостола и наведе неке од догађаја из њиховог живота; 

моћи да уочи да су у Римском царству хришћани били гоњени и наведе неке од примера мучеништва; 

моћи да објасни значај доношења 

Миланског едикта; 

моћи да усвоји вредност толеранције међу људима различитих верских убеђења; 

 

Садржаји програма 

 

~Припрема света за долазак Сина Божијег 

~Увод у Нови Завет 

~Богочовек-Исус Христос 
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~Црква Духа Светога 

 

За овај наставни програм нису предвиђени уџбеници. 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА - ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 
 

 

 

 

                                              6. 1. 14. ИСЛАМСКА ВЕРСКА НАСТАВА 

 

Циљ и задаци 

Циљ наставе исламске веронауке у основном образовању и васпитању је да пружи ученику 

основни вернички поглед на свет, са посебним нагласком на вернички практични део, а такође и 

будући вечни живот. 

Излагање верског 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 верско образовање. 

Задаци наставе исламске веронауке: 

 познавање основних принципа вере ислама; 

 познавање вредности молитве; 

Р.бр. Наставни садржај 

Бр. 

часо

ва 

За 

обра

ду 

За 

утвр

ђива

ње и 

пона

вља

ње 

Активност 

ученика 

Активност 

наставника 
Методе Корелација 

1. 
Увод 

1 1 / 
 

 

 

Посматрају, 

слушају, 

уочавају, 

препознавају, 

именују, 

анализирају, 

разликују, 

упоређују, 

самовреднују 

 

 

          

 

 Планира, 

организује, 

реализује, 

презентује, 

мотивише, 

контролише, 

вреднује, 

систематизује, 

самовреднује 

 

Подстицајна, 

интерактивна, 

сазнајна, 

илустративна, 

стваралачка, 

истраживачка, 

демонстративн

а, дијалошка 

 

Ликовно, 

српски, 

географија, 

историја 

2. 
Припрема света за 

долазак Сина Божијег 
5 4 1 

3. Увод у Нови Завет 5 3 2 

4. 
Богочовек-Исус 

Христос 
17 12 5 

5. Црква Духа Светога 8 5 3 

 Укупно часова 36 25 11     
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 познавање саставних делова 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 примерен узрасту ученика) за постављање питања о целини и 

најдубљем смислу постојања човека и света, о људској слободи, животу у заједници, смрти, 

односу с природом која нас окружује, као и за размишљање о тим питањима у светлу вере 

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 уверења 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 разумевања, преиспитивања и вредновања властитог односа према другом човеку 

као божем створењу и изгради спремност за покајање. 

 

Р. 

Бр. 

Наставне теме Укупан 

бр. час 

Часови 

обраде 

Остали 

часови 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Корелација 

1. 
ИСЛАМ 

 
7 5 2 

Посматрају, 

слушају, 

уочавају, 

препознају, 

именују, 

анализирају, 

разликују, 

упоређују, 

самовреднују 

 

 

 Планира, 

организује, 

реализује, 

презентује, 

мотивише, 

контролише, 

вреднује, 

систематизује, 

самовреднује 

Ликовна 

култура, 

Српски 

језик, 

географија, 

историја 

2. 

ВРЕДНОСТ 

НАМАЗА 

 

 

8 6 2 

3. 

РАМАЗАНСКИ 

ПОСТ 

 

 

11 8 3 

4. 

НЕКЕ ОСОБИНЕ 

ВЕРНИКА 

 
7 5 2 

5. 
ПОСЛАНСТВО 

 
3 2 1 

 УКУПНО 36 26 10 

 

 

 

 

*Православна и исламска верска настава – оцењују се описно, а оцене су: истиче се, добар и 

задовољава. Ученици се оцењују на основу: практичних радова, активности на часу и уредности и 

општег ангажовања на часовима.  
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6. 1. 15. ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

 

Годишњи фонд наставе грађанског васпитања износи 36 часова 

Недељни фонд наставе грађанског васпитања износи 1 час 

 

 

     Циљ и задаци 

     Општи циљ предмета је оспособљавање ученика за активно учешће у животу школе и локалне 

заједнице, проширивањем знања о демократији, њеним принципима и вредностима кроз практично 

деловање. Фокус ГВ6 је усмерен на локалну средину и доношење одлика од значаја за живот заједнице  

у којој ученици живе. 

 

     Задаци: 

- подстицање и оспособљавање за активно учешће у животу локалне заједнице; 

- разумевање функционисања нивоа и органа власти; 

- упознавање мера власти; 

- упознавање права и одговорности грађана на нивоу заједнице; 

- развијање комуникацијских вештина неопходних за сарадничко понашање, аргументовање 

ставова и изражавање мишљења; 

- обучавање  за тимски наћин рада; 

- развијање способности критичког просуђивања и одговорног одлучивања и делања.  

 

 

Садржај програма 

 

 Упознавање основних елемената програма (6); 

 Први корак - уочавање проблема у заједници  (4); 

 Други корак - избор проблема  (1); 

 Трећи корак - сакупљање података о изабраном проблему (8); 

 Четврти корак - израда студије (12); 

 Пети корак - јавна презентација студије (1); 

 Шести корак - осврт на научено  (4); 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  

 Циљ програма грађанског васпитања за 6. разред је оспособљавање ученика за активно и 

одговорно учешће у животу друштва, проширивањем практичних знања о демократији, њеним 

принципима и вредностима. Фокус програма грађанског васпитања усмерен је на локалну средину и 

доношење одлука од значаја за живот заједнице у којој ученици живе.  

 Програмске садржаје би требало реализовати тако да се ученицима омогуће: слобода 

изражавања мишљења и ставова о отвореним питањима и проблемима које су сами идентификовали 

као значајне; разумевање и разматрање различитих мера које се у школи/локалној заједници 

предузимају у циљу решавања проблема; унапређење вештина комуникације у различитим социјалним 

ситуацијама (у школи, на нивоу вршњачке групе и са наставницима, као и ван школе, са 

представницима јавних институција, организација и другим учесницима у животу локалне заједнице); 
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развијање способности критичког мишљења, аргументовања и залагања за сопствене ставове; 

повезивање властитог искуства са потребама школске/локалне заједнице и активно ангажовање.  

Реализација програма се заснива на коришћењу интерактивних и истраживачких метода рада.  

Основна теза које би наставници све време требало да се придржавају је да ученике учимо не 

шта да мисле, него како да мисле. Ученици активно и равноправно учествују у свим активностима. 

Улога наставника је да иницира и одржава двосмерну комуникацију са ученицима, да подстиче 

изношење њихових запажања, мишљења и погледа на проблеме, као и да креира атмосферу на часу 

погодну за размену и аргументовање идеја и мишљења међу ученицима. У том смислу, интерактивни 

метод рада би требало да се одвија кроз следеће форме: кооперативни рад наставник-ученици; 

кооперативни рад у малим групама ученика; тимски рад.  

Најпогодније технике за постизање интерактивности у процесу учења су: "мозгалица" или 

"мождана олуја", различити облици групне дискусије, симулација и играње улога. "Мозгалица" или 

"мождана олуја" је техника помоћу које се стимулише осмишљавање нових идеја.  

Технике које се примењују: групна дискусија, симулација и играње улога  

Истраживачки метод подразумева да ученици добијају одговарајуће инструкције, како би 

самостално, у паровима или малим групама у учионици и ван ње, у школи као непосредном окружењу 

или у ширем локалном окружењу, прикупљали различите информације неопходне за израду њиховог 

пројекта. Активности наставника су пресудне у припремној фази у којој би он требало да коришћењем 

одговарајућих интерактивних техника рада упути ученике где и како да трагају за подацима и како да 

комуницирају са релевантним особама од којих могу да добију податке или помоћ.  

У току рада улога наставника је да:  

 мотивише ученике за рад тако што ће развијати и одржавати њихова интересовања за живот и 

рад у школи/локалној заједници и давати лични пример позитивне заинтересованости за сва 

питања која су важна за унапређење квалитета живота;  

 организује наставу тако што ће поставити циљеве рада, планирати садржаје, средства и опрему, 

наставне облике и методе рада, као и време потребно за реализацију;  

 развија и одржава партнерску комуникацију са ученицима, тако што ће постављати питања, 

захтеве, давати своје мишљење, подстицати ученике да они износе своја гледишта, подстицати 

интеракцију, пружати повратну информацију итд.;  

 уважава и реагује на потребе групе и појединаца, дели одговорност, демократски управља 

разредом.  

 Посебно је важно да наставник контролише своју процењивачку улогу, да не буде превише или 

премало критичан према ученицима и да својом укупном комуникацијом доприноси подстицању 

свести о правима и могућностима ученика да активно учествују у мењању свог окружења.  

 Оцењивање је описно, а оцене су: истиче се, добар и задовољава. Ученици се оцењују на 

основу: практичних радова, активности на часу и уредности и општег ангажовања на часовима.  
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6. 1. 16. СТРАНИ ЈЕЗИК – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

Годишњи фонд наставе енглеског језика износи 72 часа 

Недељни фонд наставе енглеског језика износи 2 часа 

 

Друга година учења 

 

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 других страних језика на различите начине и у свим 

околностима које живот створи. 

Учење другог страног језика, ослањајући се на искуства и знања стечена учењем првог страног 

језика, поспешује стицање вишјезичке и вишекултурне компетенције и развијање свести о језичком бо-

гатству ужег и ширег окружења. 

Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају 

сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и културама. Ученик развија радозналост, 

истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима других језика. Поред тога, ученик 

уочава значај личног залагања у процесу учења страног језика. 

 

Стандарди 
Разумевање говора 

Ученик разуме једноставну усмену поруку исказану савременим језиком, не дужу од две до три 

минуте; и то на нивоу глобалног разумевања (основно обавештење из поруке), на нивоу 

селективног разумевања (проналажење тражене информације). Разумевање треба да се односи на 

различите врсте усмених порука (монолог, краћи разговор, кратка информација). 

Разумевање писаног текста 

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

садржајима и комуникативним функцијама. 

Усмено изражавање 

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

поруку, исприча лични доживљај, садржај разговора или наративног текста, самостално или уз 

помоћ наставника. 

Писмено изражавање 

У оквиру програмом предвиђене језичке грађе, ученик пише поруке и кратке текстове. 

Интеракција 

Ученик остварује комуникацију и размењује са саговорницима кратке информације у вези са 

познатим темама, садржајима и комуникативним функцијама. 
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Знања о језику 

Препознаје основне принципе граматичке и социолонгвистичке компетенције. 

 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина 
Разумевање говора 

На крају шестог разреда, ученик треба да: 

- разуме изразе које наставник употребљава током часа да би дао упутства за рад и друго; 

- разуме кратке дијалоге и монолошка излагања до осам реченица, које наставник исказује природним 

темпом, други ученици или их чује преко звучног материјала, а који садрже искључиво језичку грађу 

обрађену током петог и шестог разреда; 

- разуме једноставне песме у вези са обрађеном тематиком; 

- разуме и реагује на одговарајући начин на кратке усмене поруке у вези са личним искуством и са 

активностима на часу. 

Разумевање писаног текста  

Ученик треба да: 

- упозна и, када је у питању позната језичка грађа, савлада технике читања у себи и гласног читања; 

- даље упознаје правила графије и ортографије; 

- разуме упутства за израду вежбања у уџбенику и радним листовима; 

- разуме смисао краћих писаних порука и илустрованих текстова о познатим темама (око 70 речи); 

- издваја основне информације из краћег прилагођеног текста у вези са неком особом или догађајем 

(ко, шта, где, када...). 

Усмено изражавање  

Ученик треба да: 

- разговетно изговара гласове, посебно оне које наш језик не познаје, акцентује речи, поштује ритам и 

интонацију при спонтаном говору и читању; 

- ступи у дијалог и у оквиру шест - седам реплика, постављањем и одговарањем на питања, води 

разговор у оквирима комуникативних функција и лексике обрађених током петог и шестог разреда; 

- монолошки, без претходне припреме, али уз наставников подстицај, у десетак реченица представи 

себе или другога, уз помоћ питања саопшти садржај дијалога или наративног текста, или опише слику, 

лице, предмет, животињу и ситуацију; 

- интерпретира кратке, тематски прилагођене песме и рецитације. 

Интеракција  

Ученик треба да: 

- реагује вербално или невербално на упутства и постављена питања у вези са конкретном ситуацијом; 

- поставља једноставна питања и одговара на њих; 

- изражава допадање или недопадање; 

- учествује у комуникацији на часу (у пару, у групи, итд.); 

- тражи разјашњења када нешто не разуме. 

Писмено изражавање  

Ученик треба да: 

- даље упознаје правила графије, ортографије и интерпункције; 

- допуњава и пише речи и кратке реченице на основу датог модела, слике или другог визуелног 

подстицаја; 

- пише пригодне честитке, поруке и електронска писма користећи модел; 

- пише своје личне податке и податке других особа (име, презиме и адресу); 

- одговори на једноставна питања (ко, шта, где) која се односе на обрађене теме, ситуације у разреду 

или њега лично; 

- прави спискове с различитим наменама (куповина, прославе рођендана, обавезе у току дана...). 

Знања о језику 
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- препознаје шта је ново научио; 

- схвата значај познавања језика; 

- увиђа могућности позитивног трансфера знања и стратегија стечених учењем првог страног језика; 

- користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр. форме учтивости); 

- разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима. 

 

Теме и ситуације по доменима употребе језика 

1. Introduction 

2. My life 

3. Animals 

4. The First Written Test 

5. Holidays 

6. Future 

7. Entertinment 

8. Food 

9. My country 

10. The Second Written Test 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

Сви граматички садржаји уводе се са што мање граматичких објашњења осим уколико ученици 

на њима не инсистирају, а њихово познавање се евалуира и оцењује на основу употребе у 

одговарајућем комуникативном контексту, без инсистирања на експлицитном познавању граматичких 

правила. 

Морфосинтаксички и фонетски садржаји са примерима 
 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

1. Именице 

 

а) Бројиве и небројиве именице 

б) Правилна множина именица (множина на - s, -es); најчешћи примери неправилне множине 

(man, woman, child). 

в) Изражавање припадања и својине (са именицом у једнини): 

- Синтетички генитив: Mary's book, the dog's tail 

- Аналитички генитив: the colour of the book. 

 

2. Члан 

 

а) неодређени члан 

- у првом помињању некога или нечега: There's a book on the table. 

- у значењу броја један: Can I get an orange, please? 

- уз називе занимања: He's a teacher. 

- генеричка употреба: A cat is an animal. 

б) одређени члан 

- уз заједничке именице у једнини и множини:  

The apple is for you. / The apples are for you. 

испред суперлатива и редних бројева: 
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It is the tallest building in London. January is the first month of the year. 

- у изразима са деловима дана: in the morning, in the evening. 

в) нулти члан 

- уз небројиве именице и бројиве именице у множини  

I like to drink milk. He likes apples. 

- уз називе дана у недељи, месеца, годишњих доба: Friday, March, summer 

- уз називе обеда: breakfast, lunch, dinner 

- уз празнике: New Year, Christmas 

- уз називе спортова и дечијих игара: football, hopscotch 

- у изразима: be аt home/go home; be at school/ go to school; go to bed; have breakfast/ dinner 

 

3. Заменице 
 

а) Личне заменице у једнини и множини, у функцији субјекта и објекта: 

We like to play football. I like him. Give me the book. 

б) Показне заменице у једнини и множини this/these; that/those. 

в) Упитне заменице who, what у функцији субјекта 

 

4. Детерминатори 

 

а) Показни детерминатори this/these; that/those. 

б) Присвојни детерминатори. 

в) Неодређени детерминатори some, any, уз бројиве и небројиве именице. 

 

5. Придеви 

 

а)Синтетички компаратив и суперлатив основних једносложних придева 

She is taller than her sister. Is this the biggest building in your town? 

б) аналитички компаратив и суперлатив: more expensive, the most dangerous; 

в) неправилно поређење придева (good/bad; much/many). 

 

6. Бројеви 

Прости бројеви до 100. Редни бројеви до 20. 

 

7. Квантификатори бројивих и небројивих именица: much/many; a lot of 

 

8. Глаголи 

 

а) The Simple Present Tense за изражавање уобичајене радње или појаве:  

He goes to bed at nine. It rains a lot in winter. 

б) The Present Continuous Tense за изражавање радње која се догађа у тренутку говора: 

 He's sleeping now. 

в) разлика између The Present Simple Tense и The Present Continuous Tense. 

г) The Simple Past Tense правилних глагола и најчешћих неправилних глагола,  

потврдни, упитни и одрични облици, рецептивно и продуктивно. 

д) Going to, потврдни, упитни и одрични облици, рецептивно и продуктивно. 

г) Модални глаголи 

- сan: - изражавање способности, могућности: I can swim. He can t come today. 

- тражење дозволе: Can I take your book, please? 
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- must: - исказивање обавезе: You must finish your homework. I must go now. 

- исказивање забране: You mustn't smoke. 

- have to: исказивање обавезе: I have to study. 

- would: нуђење, позивање: would you like to...? 

д) Императив - позивање, давање предлога: let's go out, let's go to the movies 

д) Глаголи за изражавање допадања и недопадања: like, dislike doing something. 

 

 

9. Прилози и прилошке одредбе. 

а) грађење прилога од придева: slow - slowly 

 

10. Предлози: at, in, on, under, behind, from, by. 

 

11. Везници: and, or, but, because, so. 

 

12. Реченица 

 

а) Ред речи у простој реченици. 

б) YES/NO питања и кратки потврдни и одрични одговори. 

в) WH питања (What, Who, Whose, Why, Where) 

г) Питања: How long, how far, how high?  

What is she like? 

д) Изражавање намере уз инфинитив. 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА 

 

Р.БР. НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Бр. часова 

обраде 

Бр. часова 

утврђивања 

Остали  

типови часа 

Укупно 

1. INTRODUCT. - 2 - 2 

2. MY LIFE 4 5 1 10 

3. REVISOIN + TEST 

1 

- - 2 2 

4. ANIMALS 5 4 1 10 

5. THE FIRST WRITTEN 

TEST 
- - 3 3 

6. HOLIDAYS 6 3 1 10 

7. FUTURE 2 1 - 3 

8. FOOD 6 3 1 10 

9. REVISOIN + TEST 

2 

- - 2 2 

10. MY COUNTRY 

 

5 4 1 10 

11. THE SECOND 

WRITTEN TEST 
- - 3 3 

12. ENTERTAINMENT 4 2 1 7 

Укупан број часова 
32 24 16 

72 
32 40 
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Наставне методе: вербалне (монолошка, дијалошка), текст метода, метода писаних радова, 

хеуристички приступ, инерактивне – коопперативне методе, игровне, илустративне методе. 

 

Активности наставника: 

 

1. уписује час,наставну јединицу и одсутне ученике 
2. планира и организује наставу – координатор и организатор 

3. формулише наставни садржај 
4. реализује наставу – презентује нова граматичка правила и вокабулар, пише на табли, 

приказује на видео биму, пушта CD 

5. информише, објашњава – информатор 

6. поставља питања и задатке – иницијатор 

7. обнавља претходно градиво неопходно за усвајање новог 
8. проверава знање 
9. контролише час – проверава да ли су сви ученици разумели, слуша, прати,анализира рад и 

излагања ученикани појашњава колико је потребно; прати напредовање сваког ученика, 

оцењује њихово постигнуће и тумачи грешке 

10. задаје домаћи задатак 

11. води активности, игре, презентације 

12. стимулише, подстиче, подржава и развија интересовања ученика – саветник 

13. преноси знања, навике и развија адекватне способности код ученика 
14. успоставља комуникацију 

15. уводи иновације у наставу – иноватор 

 

Активности ученика: 
 

1. слуша упутства и решава задатке 
2. аудитивно и визуелно активни док наставник објашњава 

3. сензорно и мисаоно активни 

4. самостално раде на тексту – читају, разумевају, откривају значења нових речи, користе 

нове речи, размишљају, анализирају, закључују 

5. повезују стара са новим знањем 

6. понављају, вежбају, утврђују, примањују нова знања 

7. размењују стечена знања 

8. пишу основне информације, краћи вођени састав одговарајући а питања 
9. овладавају знањем применом практичних метода рада 

10. сами контролишу рад – уочавају, процењују, упоређују 

11.  сарађују у групи – формирају групе, израђују постере, договарају се, врше презентацију 

урађених плаката 

12. бирају начин и темпо рада 

13. бирају и користе се различитим изворима информација 

14.  пишу утиске о часу 

 

   6. 1. 16. 1. Допунски рад 

  

 Организује се за ученике који, из објективних разлога, у редовној настави енглеског језика не 

постижу задовољавајуће резултате у неком од тематско- програмских подручја. Организује се током 

целе наставне године, односно одмах чим се уоче тешкоће појединих ученика у усвајању програмских 

садржаја. 
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 Претпостављени план рада: 

-         The Present Continuous Tense 

-         The Present Simple Tense 

-         Personal pronouns 

-         The plural of nouns 

-         There is / are 

-         Indefinite adjectives some / any 

-         Modal verbs must, may 

-         Want + infinitive 

-         Future – going to 

-         Comparison of adjectives 

-         Comparison of adjectives – irregular comparison 

-         How much / many 

-         Adverbs 

-         Modal verbs can, could 

-         The Past Simple Tense – have, to be 

-         The Past Simple Tense – regular verbs 

-         The Past Simple Tense – irregular verbs 

-         Indefinite pronoun  - one 

-         Adjectives 

-         Adverbs – once, twice, three times 

-         Saxon Genitive 

-         A few/ A little 

-         Have got + imperative 

-         Adjective no 

-         Numbers 

-         Somebody / something 

-         Possessive pronouns 

-         Will, shall 

  

  

  6. 1. 16. 2. Додатни  рад 
  

-         за додатни рад опредељују се ученици изнадпросечних способности и посебних интересовања за 

наставу енглеског језика, односно за продубљивање и проширивање знања из свих или само појединих 

програмско-тематских  подручја редовне наставе; 

-         организује се током целе наставне године; 

-         може се реализовати као индивидуализовани и групни рад;  

-         заснован је на интересовању ученика за проширивање и продубљивање знања; 

-         улога наставника је специфична – поставља се као сарадник који стручно помаже рад појединца 

или групе; 

-         наставник прати и евидентира развој и напредовање ученика и открива нове могућности 

индивидуализације рада;  

ученици се самостално опредељују за додатни рад  

  

План рада додатне наставе пратиће, као и план рада допунске наставе (са истим темама), општи план 

рада и поред тога: 

-         Reading comprehension 

-         Listening comprehension 
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-         Speaking comprehens 

 

Елементи који се оцењују не треба да се разликују од уобичајених активности на часу. Исто тако 

оцењивање треба схватити као саставни део процеса наставе и учења, а не као изоловану активност 

која подиже ниво стреса код ученика. Оцењивањем и евалуацијом треба да се обезбеди напредовање 

ученика у складу са оперативним задацима и квалитет и ефикасност наставе. Оцењивање се спроводи 

са акцентом на провери постигнућа и савладаности ради јачања мотивације, а не на учињеним 

грешкама.  

Елементи за проверу и оцењивање: 

- разумевање говора 

- разумевање краћег писаног текста 

- усмено изражавање 

- писмено изражавање 

- усвојеност лексичких садржаја 

- усвојеност граматичких структура 

- правопис 

- залагање на часу 

- израда домаћих задатака и пројеката (појединачних, у пару и групи) 

Начини провере морају бити познати ученицима, односно у складу са техникама, типологијом 

вежби и врстама активности које се примењују на редовним часовима. 

Предвиђена су два писмена задатка, по један у сваком полугодишту и по један тест на крају 

сваког класификационог периода. 
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В. СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

                                           6. 1. 18.  ХОР И ОРКЕСТАР  

 

Учешће ученика у друштвеним, техничким, хуманитарним, спортским и културним активностима  

доприноси многим важним исходима образовања и васпитања, као што су: 

 задовољењење различитих образовних потреба и  интересовања ученика; 

 препознавање  професионалних способности и интересовања, упознавање са светом рада; 

 надоградња исхода који се остварују у оквиру редовне наставе и допринос развоју 

међупредметних исхода; 

 унапређивање различитих способности (интелектуалне, физичке, креативне, радне...); 

 јачање капацитета ученика за разликовање безбедног од небезбедног понашања и заштиту од 

ризичног понашања;  

 подстицање хуманог и одговорног односа према себи, другима и окружењу, јачање осетљивости 

за оне којима је потребна помоћ (нпр. стари и болесни); 

 унапређивање различитих врста писмености (језичке, медијске, културне, научне...);   

 култивисање коришћења слободног времена; 

 подстицање интеркултуралног дијалога; 

 разумевање концепта инклузије и јачање осетљивости за различитост; 

 јачање генерацијских веза између ученика различитих одељења без компетитивности; 

 релаксацију, растерећење напетости ученика, самоисказивање; 

 јачање везе са локалном заједницом; 

 развој осећања припадности својој школској заједници; 

 подстицање самосталности, проактивности и предузимљивост; 

 припрема за решавање различитих животних ситуација; 

 промоција школе и њеног идентитета.  

Школа треба да настоји да резултати рада ученика у оквиру слободних активности постану видљиви 

како у оквиру школе тако и шире (нпр. организовање представа, изложби, базара, објављивање на 

сајту,смотре стваралаштва, спортски сусрети итд.). 

Школа је обавезна да организује рад хорова, и то: хор млађих разреда и хор старијих разреда. Хорови 

могу бити организовани као: хор млађих разреда, хор старијих разреда, разредни хор или хор на нивоу 

школе, од 1. до 8. разреда. Часови хора се изводе континуирано од почетка до краја школске године и 

као редовна настава улазе у недељни фонд часова наставника музичке културе. 

Недељни (2), односно годишњи фонд часова (72) хора и оркестра петог разреда је приказан у 

наставном плану и односи се на фонд наставника, а недељна оптерећеност ученика је један час. 

Часови рада са хором (45 минута) уносе се у распоред школе и део су радне обавезе ученика које 

одабере наставник. Хор треба да броји минимум 35 чланова и може да обухвата сва одељења истог 

разреда у школи. 

Певање у хору буди и развија изражајне и стваралачке склоности ученика и има свој образовни и 

васпитни циљ.  
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Образовни циљ обухвата развијање слуха и ритма, ширење гласовних могућности и учвршћивање 

интонације, способност за фино нијансирање и изражајно певање применом елемената музичке 

изражајности (темпо, динамика...), упознавање страних језика, литерарних текстова, што све води ка 

развијању естетских критеријума.  

Вaспитни циљ oбухвaтa рaзвиjaњe oсeћaњa припaднoсти кoлeктиву – тимски рад, развијање 

тoлeрaнциje, дисциплине, пoштoвaњa рaзличитoсти и прaвилa пoнaшaњa, рaзвиjaњe oдгoвoрнoсти, 

стицање самопоуздања, саваладавање треме и пружање помоћи у смислу вршњачког учења и сарадње. 

Значајан је утицај музике на здравље (психолошки, социолошки, емоционални развој), тако да и 

певање у хору значајно доприноси смањењу стреса, агресивности и побољшању здравља уопште. 

Репертоар школских хорова обухвата одговарајућа дела домаћих и страних аутора разних епоха, као и 

народне, пригодне, песме савремених дечјих композитора и композиције са фестивала дечјег 

стваралаштва. У току школске године потребно је са хором извести најмање десет двогласних и 

трогласних композиција, a cappella или уз инструменталну пратњу. При избору песама наставник треба 

да пође од узраста ученика, процене гласовних могућности, и примереног литералног садржаја.  

Наставник формира хор на основу провере слуха и певачких способности ученика, дикције и осећаја за 

ритам, након чега следи класификовање певача по гласовима. 

Хорске пробе се изводе одвојено по гласовима и заједно. Програм рада са хором треба да садржи 

пригодне композиције, као и дела озбиљније уметничке вредности, у зависности од могућности 

ансамбла. 

Обрађене композиције изводити на редовним школским активностима (Дан школе, Свечана послава 

поводом обележавања школске славе Светог Саве, Годишњи концерт...), као и на културним 

манифестацијама у школи и ван ње. 

 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 

Наставник формира хор на основу провере слуха и певачких способности ученика, дикције и 

осећаја за ритам, након чега следи класификовање певача по гласовима. 

Хорске пробе се изводе одвојено по гласовима и заједно. Програм рада са хором треба да садржи 

пригодне композиције, као и дела озбиљније уметничке вредности, у зависности од могућности 

ансамбла. 

Садржај рада: 

- одабир и разврставање гласова; 

- вежбе дисања, дикције и интонације; 

- хорско распевавање и техничке вежбе; 

- интонативне вежбе и решавање појединих проблема из хорске партитуре  

      (интервалски, хармонски, стилски); 

- музичка и психолошка обрада композиције; 

- увежбавање хорских деоница појединачно и заједно; 

- остваривање програма и наступа према годишњем програму школе. 

На часовима хора, наставник треба да укаже на грађу и важност механизма који учествује у 

формирању тона у оквиру певачког апарата. Дисање, дикција и артикулација представљају основу 



 

270 

 

вокалне технике па тако вежбе дисања и распевавања морају бити стално заступљене. Услов правилног 

дисања и правилно држање тела. Препоручује се комбиновано дисање, нос и уста истовремено, и то 

трбушно, дијафрагматично дисање. Певач на слушаоца делује и тоном и речју. У том смислу наставник 

треба да инсистира на доброј дикцији која подразумева јасан и разговетан  изговор текста, односно 

самогласника и сугласника, али и на правилном акцентовању речи. Препоручљиво је певање вокала на 

истој тонској висини, уз минимално покретање вилице у циљу изједначавања вокала, а у циљу 

добијања  уједначене хорске боје.  

Код обраде нове песме или композиције прво се приступа детаљној анализа текста. Уколико је текст на 

страном језику, ученици морају научити правилно да читају текст, изговарају нове, непознате гласове 

који не постоје у матерњем језику и упознају се са значењем текста. У оквиру анализе текста важно је 

обратити пажњу и на акцентовање речи и слогова у зависности од дела такта у коме се налазе и 

мелодијског тока. Следи анализа нотног текста и усвајање мелодије у фрагментима. Ова фаза припреме 

захтева одвојене пробе по гласовима. На заједничкој проби хора, након усвајања песме/композиције у 

целини треба обатити пажњу на динамику и агогику.  

Обрађене композиције изводити на редовним школским активностима (Дан школе, Свечана послава 

поводом обележавања школске славе Светог Саве, Годишњи концерт...), културним манифестацијама у 

школи и ван ње, као и на фестивалима и такмичењима хорова, како у земљи, тако и ван ње. 

                                                                6. 1. 18. 1. ОРКЕСТАР 

(1 час недељно/36 часова годишње) 

Оркестар може да се образује у зависности од услова школе. Оркестар је инструментални састав 

од најмање 10 извођача који свирају у најмање три самосталне деонице. 

Могу се образовати оркестри блок флаута, тамбурица, гудачког састава, хармоника, мандолина, као и 

мешовити оркестри. 

Рад наставника са оркестром као редовна настава улази у недељни фонд часова наставника музичке 

културе, а ученицима је део радне обавезе. 

Садржаји рада: 

– избор инструмената и извођача у формирању оркестра; 

– избор композиција према могућностима извођача и саставу оркестра;  

– техничке и интонативне вежбе; 

– расписивање деоница и увежбавање по групама (прстомет, интонација, фразирање); 

– спајање по групама (I-II; II-III; I-III); 

– заједничко свирање целог оркестра, ритмичко – интонативно и стилско обликовање 

композиције. 

У избору оркестарског материјала и аранжмана водити рачуна о врсти ансамбла, узрасту ученика и 

њиховим извођачким способностима. Репертоар школског оркестра чине дела домаћих и страних 

композитора разних епоха у оригиналном облику или прилагођена за постојећи школски састав. 

Школски оркестар може наступити самостало или као пратња хору. 
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6. 1. 19. ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ 

 

Годишњи фонд наставе цртања, сликања и вајања износи 36 часова 

Недељни фонд наставе цртања, сликања и вајања износи 1 час 

 

 

 

 Циљ васпитно - образовног рада овог изборног предмета јесте да додатно подстиче развој и 

практичних и теоријских знања ученика која су важна за њихово слободно, спонтано и креативно 

комбиновање ликовних уметности у области: цртања, сликања, вајања, графике, примењених 

уметности и визуелних комуникација, а у циљу развоја њиховог креативног мишљења. 

 Изборна настава такође: 

- омогућава и подстиче развој учениковог спонтаног и креативног мишљења у обласима 

ликовне културе; 

- омогућава и подстиче ученике на савладавање технолошких поступака ликовног рада у 

оквиру одређених средстава и медијума; 

- мотивише ученике на упознавање основних елемената и закономерности ликовног 

језика; 

- развија способности и веће осетљивости ученика за опажање свих ликовних елемената; 

- ствара услове да ученици на часовима у процесу реализације садржаја користе различите 

технике  и средства и да креативним изражавањем боље упознају њихова визуелна и 

ликовна својства; 

- развија способности ученика за визуелно памђење, за повезивање опажених 

информација као основе увођења у креативно визуелно мишљење; 

- развија већу осетљивост за ликовне и визуелне вредности које се стичу у настави, а 

примењују у раду и животу; 

- развија моторичке способности ученика и навике за лепо писање; 

- континуирано попдстиче и прати интересовања за посећивањем музеја, изложби и јача 

потребе код ученика за чување културних добара и естетског изгледа средине у којој 

ученици живе и раде; 

-  ствара услове да се упознавањем ликовних уметности боље разумеју природне 

законитости и друштвене појаве; 

- омогућава разумевање позитивног емоционалног става према вредностима израженим у  

делима различитих подручја уметности; 

- развија способности за препознавање основних својстава традиционалне, модерне и 

савремене уметности. 
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методе 

 

активности 

ученика 

 

активности 

наставника 

 

корелација 

 

наставна 

средства 

начин праћења  и 

оцењивања 

 

 

1 

 

 

 

ЦРТАЊЕ 

  

 

   

 

    12 

 

 

 

   11 

 

 

 

   1 

Метода усменог 

излагања 

(предавање, 

описивање, 

објашњавање);  

методе дијалога, 

демонстрације, 

показивања, 

илустрације,...         

                        

Перцепција, 

аперцепција; 

цртање 

раѕличитим 

цртачким 

материјалима, 

опажање ритма, 

линија, боја, 

облика,... 

Подстицање и 

мотивисање 

ученика да  се 

ликово изражавају 

и развијајање 

креативности  код 

њих упознавањем  

и применом 

различитих 

ликовних техника 

и материјала 

Ликовна 

култура 

Различити 

цртачки  

материјали 

(меке оловке, 

креде перо 

трска, туш и 

перо,...)  остала 

дидактичка 

средства. 

Праћење 

индивидуалног рада и 

напредовања уз 

сталне индивидуалне 

инструкције и естетсе 

анализе. 

 

 

2 

 

 

СЛИКАЊЕ 

 

 

 

 

   12 

 

 

    11 

 

   

 

 

 

   1 

Метода усменог 

излагања ,  

методе дијалога, 

демонстрације, 

показивања, 

илустрације,...         

Перцепција, 

аперцепција; 

цртање, 

сликање, 

колажирање, 

опажање ритма, 

линија, боја, 

облика. 

Оспособљавање 

ученика ѕа 

самосталао 

ликовно 

изражавање, 

обогаћивање скале 

појединих боја и 

њиховог односа и 

увођење у бојене 

вредности 

сликањем по 

природи и 

илустровањем. 

Ликовна 

култура 

Сликарски  и 

цртачки 

материјали,  

колаж, остала 

дидактичка 

средства. 

Праћење 

индивидуалног рада и 

напредовања уз 

сталне инструкције, 

естетсе анализе. 

Формирање мапа  са 

радовима и дневника 

за праћење 

напредовања ученика 

за време наставе. 

 

 

3 

 

 

ВАЈАЊЕ 

 

 

 

    12 

 

    10 

 

 

   2 

 

Метода усменог 

излагања ,  

методе дијалога, 

демонстрације, 

показивања, 

илустрације,...         

 

Перцепција, 

аперцепција; 

тродимензиона-

лно обликовање 

 

Подстицање 

стваралачког 

мишљења и 

понашања. 

 

Ликовна 

култура, 

техничко и 

информатичко 

образовање 

Цртачки,  и 

вајарски 

материјали 

(пластелин, 

глина, 

глинамол, маса 

дас, гипс, дрво, 

камен, ...) као и 

очигледна 

дидактичка 

средства. 

Праћење 

индивидуалног рада и 

напредовања уз 

сталне индивидуалне 

инструкције и 

естетске анализе и 

усвојености знања 

везаног за појам и 

разноликост облика. 
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                                    6.1. 20.  ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 

 

Годишњи фонд наставе чувари природе износи 36 часова 

Недељни фонд наставе чувари природе износи 1 час 

 

  

           Циљ овог изборног предмета је да код ученика развије пожељно понашање у 

складу са принципима одрживости, етичности и права будућих генерација на очувану 

животну средину, природу и биодиверзитет. 

 

Задаци наставе предмета Чувари природе за шести разред су: 

 примењивање образовања за заштиту и одрживост животне средине 

 развијање вредности, ставова, вештина и понашања у складу са одрживим развојем 

 развијање способности да на основу стечених знања препознају и изаберу квалитетан и 

здрав стил живота 

 развијање здравог односа према себи и другима 

 умеће да се на основу стечених знања примењују и рационално користе природни 

ресурси 

 препознавање извора загађивања и уочавања последица 

 развијање способности за уочавање, формулисање, анализирање и решавање проблема 

везаних за животну средину 

 развијање радозналости, и личне иницијативе за активно учешће и одговорности према 

животној средини 

 подизање нивоа свести о личном ангажовању у заштити и очувању животне средине, 

природе и биодиверзитета. 

 

 
ПРЕГЛЕД БРОЈА ЧАСОВА ПО НАСТАВНИМ ТЕМАМА 

Ред. 

бр. 

тeме 

 

Н А З И В  Т Е М Е 

Број часова   

Обрада нове 

наставне 

јединице 

Лабораторијске 

вежбе, 

практични рад, 

теренски рад 

Понављање, 

утврђивање, 

провера знања, 

систематизација 

 

Укупно 

I ОДРЖИВОСТ, ЖИВОТНА 

СРЕДИНА И УТИЦА ЧОВЕКА 

 

2 

 

1 

 

1 

 

4 

II ОДГОВАРАН ОДНОС ПРЕМА 

ОДРЖИВОСТИ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

 

3 

 

4 

 

4 

 

11 

III ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА 

ЗДРАВЉУ 

2 2 2 6 

IV ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА 

ЖИВОТИЊАМА 

3 1 3 7 

V ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА 

РАЗНОВРСНОСТИ ЖИВОГ 

СВЕТА 

 

2 

 

2 

 

4 

 

8 

 Прво полугодиште 5 5 5 15 

 Друго полугодиште 7 5 9 21 

 УКУПНО 12 10 14 36 

 



 

274 

 

Начини 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 младих 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 интересовања и креативност ученика у покушају да самостално објасне 

узроке и последице човековог дејства на животне средине.  

Оперативна разрада програмских садржаја препуштена је наставницима који 

сами креирају време, место извођења и број часова за одређене теме. 
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                           6.1. 21.  СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ 

 

Годишњи фонд наставе  износи 36 часова 

Недељни фонд наставе  износи 1 час 

 

 

 

ЦИЉ ИЗУЧАВАЊА ПРЕДМЕТА је проширивање знања из области опште културе и 

оспособљавање ученика да, кроз упознавање с начином живота људи у прошлости, боље разумеју 

свет и време у коме живе и развију свест о континуитету и укорењености. Ученици би требало да се 

упознају са специфичностима динамике културних промена и да науче како да сагледају себе у 

контексту "другог" да би сопствени идентитет што потпуније интегрисали у шири контекст разуёене и 

сложене садашњости. 

 

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ: - разумевање појма свакодневни живот; - разумевање значаја проучавања 

свакодневног живота у прошлости; - усвајање и продубљивање знања о разликама измеёу 

свакодневног живота данас и у прошлости; - упознавање са улогом и значајем грбова и застава; - 

упознавање са улогом и значајем грбова и застава у прошлости српског народа; - упознавање са 

свакодневним животом у средњем веку; - упознавање са свакодневним животом српског народа у 

средњем веку; - подстицање ученика на самостални истраживачки рад; - развијање способности 

повезивања знања из различитих области  

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА: кратка предавања, гледање филмова, читање књига, дискусије, анализе 

слика, посете локалитетима или прављење употребних предмета из прошлости,  

 

НАЧИН ПРАЋЕЊА /ОЦЕЊИВАЊА УЧЕНИКА: Праћење активностиученика на часу и 

мотивисање за рад похвала, учешће у разговорима, ангажованост у свим активностима на часу. 

 

 

Тема /област Садржај 

УВОД  
 

Појам свакодневног живота 

Значај проучавања свакодневног живота у прошлости 

ГРБОВИ И ЗАСТАВЕ НЕКАД И 

САД 

 

Појам грба и заставе као симбола и хералдике као науке о 

грбовимаУлога и значај грбова и застава у садашњости; 

Улога и значај грбова и застава у прошлости (појава грбова у 

XII веку -породични грбови на штитовима као начин 

распознавања витезова на турнирима и у ратним походима; 

грбови на заставама, новцу, печатима, поштанским маркама, 

споменицима, шлемовима...;  

Грбови и заставе у прошлости српског народа  

СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У 

СРЕДЊЕМ ВЕКУ 
Начин исхране у средњем веку  
Одевање у средњем веку, Породични односи у средњем веку 

(положај мушкарца, жене и детета, утицај обичајног права). 

Становање у средњем веку (граёевински материјали, начин 

градње, хигијенски услови, опасност од епидемија...).  

Средњовековни замак; Живот у средњовековном селу  

Властелин на свом имању (лов - обука соколова, однос са 

работницима). Образовање (писмо, техника писања, школе...). 
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Живот у средњовековном манастиру ;Војска Витешка 

каријера (пут племићких синова од пажа и штитоноше до 

витеза, свечано проглашење за витеза, витешки закони части). 

Витешки турнири и друге такмичарске игре  

Друштвени живот;  

 

Страхови средњовековног становништва; Лечење (заразне 

болести, појава куге - "црна смрт", начини здравствене 

заштите и превентиве, лекови и лековито биље). Путовање и 

трговина (ходочашћа - света места, мисионари, путујући 

трговци, значајни сајмови). 

Свакодневни живот у српским земљама средњег века; Српска 

средњовековна породица (положај мушкарца, жене и детета у 

породици и локалној заједници). Образовање; ). Друштвени 

живот ; Насеља ;, Живот на селу ; Војска ; Путовање и 

трговина . 
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            Г.  ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

                                                     6. 1. 21. Музичка секција 

 (1 час недељно/36 часова годишње) 

У свакој основној школи има деце чије се интересовање и љубав за музику не могу задовољити 

само оним што им пружа редовна настава. За такву децу могу се организовати слободне наставне 

активности или секције где се могу укључити у разне групе.  

У зависности од афинитета, креативних способности или извођачких могућности ученика рад се може 

организовати кроз следеће активности:  

 солистичко певање 

 групе певача 

 „Мала школа инструмента“ (клавир, гитара, тамбуре...) 

 групе инструмената 

 млади композитори 

 млади етномузиколози (прикупљање мало познатих или готово заборављених песама 

средине у којој живе) 

 музичко-креативне радионице (прављење музичких инструмената, илустрације везане за 

наставу музичке културе и школске музичке догађаје, ажурирање школског сајта, 

креирање, организација и реализација музичких догађаја...) 

 ритмичке радионице (модерни и традиционални плес, ритмичке игре, „бит боксинг“ – 

вокалне перкусије, игре чашама, штаповима...) 

 посете концертима у школи и ван ње (концерти еминентних уметника, концерти у 

организацији Музичке омладине или неког другог удружења, концерти ученика музичких 

школа, пријатеља школе, пројекције музичких филмова...) 

 музички уредник 

Програм рада треба прилагодити индивидуалним могућностима, зрелости и нивоу претходног знања 

сваког ученика. 

 
                                        6. 1. 22.  Секција оријентиринг  
 

 Циљ секције је упознавање са оријентирингом као спортом, савладавње основних техника 

оријентиринга, коришћење компаса и обука ученика за самостално кретање по непознатом терену 

уз помоћ карте и компаса. 

      

 Функције секције су: 

o Развијање иницијативе и самосталности у раду ученика 

o Развијање стваралачког односа према раду 

o Побољшање дисциплине и реда у школи и ван ње 

o Друштвена афирмација личности ученика 

o Развијање другарства и солидарности 

o Развијање способности које не могу да дођу до изражаја кроз редовну наставу 

o Развијање ученичког самоуправљања 

o Развијање и формирање реалних основа за самовредновање, саморад и самоактивност 
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o Испољавање такмичарског духа 

 

Задаци секције су: 

o Ставарање позитивне слике о оријентирингу код ученика 

o Научити ученике да читају карту 

o Научити ученике да се самостално крећу по природи 

o Оспособити ученике да разумеју рељеф и каректеристике рељефа 

o Развити самопоуздање у сопствене способности и могућности 

o Развити фер плеј и поштовање такмичарских правила 

o Развити когнитивно размишљање 

o Развити социјализацију 

 

 

Програм секције по месецима је следећи: 

 

Септембар Упознавање са оријентирингом, видео презентација спорта, шта је то карта, шта је 

то компас, како се користи, симболи на оријентиринг картама и објекти у 

природи. 

Октобар Самостално кретање са картом, самостални прелазак задате стазе, оријентисање 

карте помоћу компаса и објеката у природи, учествовање на такмичењима у 

оквиру БШЛ, викенд камп. 

Новембар Цртање карте учионице или дела школског дворишта, кретање по азимуту, 

кретање по задатој линији, учествовање на такмичењима у оквиру БШЛ. 

Децембар Допуна карте школског дворишта, ученици сами уочавају недостатке на карти, 

самостално прављење стазе. 

Фебруар Школско такмичење, постављање контролних тачака, осмишљавање тренинга. 

Март Меморија, учествовање на такмичењима у оквиру БШЛ, викенд камп. 

Април Нема карта, учествовање на такмичењима у оквиру БШЛ, викенд камп. 

Мај Учествовање на такмичењима у оквиру БШЛ, припрема за регионална и државна 

првенства. 
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ПЛАН И ПРОГРАМ ДВОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ 

 
Школа планира и организује излете, екскурзије и наставу у природи, на начин и под 

условима утврђеним наставним планом и програмом. Програм излета, екскурзија и наставе у 

природи саставни је део школског програма и годишњег плана рада школе. Организација и 

реализација наставе у природи и екскурзија у првом и другом циклусу основног образовања и 

васпитања  спроводи се у складу са Упутством за реализацију екскурзије и наставе у природи у 

основној школи Министарства просвете број: 610-00-790/2010-01 од 16.09.2010. године и 

Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/12). 

 Екскурзија се организује и изводи уз претходну писмену сагласност родитеља, по правилу за 

најмање 60% ученика истог разреда и уколико су створени услови за остваривање циљева и 

задатака. Настава у природи организује се уз писмену сагласност родитеља, за најмање две 

трећине ученика одељења.Изузетно,екскурзија може да се  организује ако писмену сагласност 

да најмање 60% родитеља ученика одељења. Извођење екскурзије за ученике истог разреда 

организује се са истим садржајем, по правилу, истовремено. Ако нису испуњени наведени 

услови, директор школе обуставља извођење екскурзије.   

 Екскурзије се планирају у току пролећа. 

 

Одељенска и стручна већа су доставиле план и програм екскурзија и наставе у природи 

Наставничком већу које је исте усвојило и на тај план је Савет родитеља дао сагласност 

(записнички је констатовано на седницама Наставничког већа и Савета родитеља). 

План и програм садржи образовно-васпитне и здравствене циљеве и задатке, садржаје 

којима се постављени циљеви реализују, планирани обухват ученика, носиоце предвиђених 

садржаја и активности, време трајања, путне правце, техничку организацију и начин 

финансирања. 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

 

 Време трајања: Два дана на пролеће  

          Путни правац: I - Београд –Манасија – Ресавска пећина – Лисине –  Јагодина 

                                     II – Јагодина – Зоолошки врт– Музеј воштаних фигура–– Београд 

 Програм  екскурзије: 

                 Образовно-васпитни   циљеви и задаци: 

o Упознавање ученика са културно-историјским знаменитостима 

o Боравак у другој средини и упознавање са животом и радом људи 

o Међусобно дружење ученика и одељења 

o Обилазак знаменитости 

o Приближавање ученицима научних садржаја 

 Садржаји којима се циљеви реализују: 

Обилазак: Манасије – задужбине деспота Стефана Лазаревића, Ресавке пећине; Лисине и 

водопада, града Јагодине, зоолошког врта и музеја воштаних фигура - боравак у природи.  

 

 Планирани обухват ученика 

            60% ученика шестог разреда   

 Носиоци предвиђених садржаја и активности 

Носиоци припреме, организације и извођења програма екскурзије и  наставе у природи су: 

директор школе, стручни вођа пута, одељенски старешина или други наставник кога одреди 
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директор школе. Стручног вођу пута бира директор школе из реда наставника који остварује 

наставни план и програм. Стручни вођа пута може бити и директор школе. 

Стручни вођа пута прати и спроводи програм који се односи на остваривање постављених 

образовно-васпитних циљева и задатака и одговарајућих садржаја. 

Одељенски старешина координира остваривање садржаја и активности предвиђених 

програмом екскурзије, стара се о безбедности и понашању  ученика. 

 

 Техничка организација и начин финансирања 

Поступак реализације и организације наставе у природи и екскурзија  спроводи се у складу са 

Законом о јавним набавкама. 

Поступак јавне набавке спроводи Комисија за јавну набавку која се именује решењем 

наручиоца. Средства за јавну набавку реализују се преко рачуна родитељски динар. 

Приликом уговарања путовања, директор је дужан да, уговором са понуђачем, обезбеди 

потребне услове за удобан и безбедан превоз ученика у односу на ангажовани број аутобуса и 

расположиви број седишта.Превоз аутобусом  не обавља се ноћу, у времену од 22 до 5 часова. 

Приликом закључивања уговора са агенцијом која организује  превоз аутобусом, директор 

школе је дужан да обезбеди да превозник пре отпочињања путовања поднесе: 

--записник о извршеном техничком прегледу аутобуса , не старији од пет дана;  

--тахографске улошке за претходна два дана - за возаче који су ангажовани за превоз ученика. 

За путовања дужа од једног дана обезбеђује се лекар – пратилац. 

Директор школе је у обавези да, најкасније 48 часова пре отпочињања путовања обавести 

надлежни орган унутрашњих послова о: превознику, месту и времену поласка  ученика; броју 

ангажованих аутобуса и броју пријављених ученика, наставног и другог особља које учествује у 

извођењу путовања како би орган унутрашњих послова извршио контролу  документације и 

техничке исправности возила одређених за превоз, непосредно пре отпочињања путовања. 

Уколико надлежни орган унутрашњих послова утврди неисправност документације или 

техничку неисправност возила, или да било који други разлог у погледу  психофизичке 

способности возача, директор или стручни вођа пута обуставиће путовање до отлањања 

уочених недостатака. 

За сва путовања дужа од једног дана неопходно је да родитељ (старатељ) достави здравствени 

лист. 

После изведеног путовања, стручни вођа пута односно одељенски старешина и представник 

извођача путовања, сачињавају забелешку о извођењу путовања, после чега стручни  вођа пута 

односно одељенски старешина, у року од три дана сачињава извештај, који подноси директору, 

са оценом о извођењу и квалитету пружених услуга. Извештај се доставља савету родитеља и 

наставничком већу ради разматрања, а школском одбору ради  разматрања и усвајања. 
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ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ШЕСТОГ РАЗРЕДА 
 

  Садржај рада Време 

(месец) 

Носилац посла 

Израда анекса Школског програма за шести 

разред 
6 Чланови већа, психолог, педагог 

Усвајање планова рада Одељењског већа, 

одељењског старешине 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

Чланови већа, психолог, педагог 

Израда распореда часова 

Упознавање са школским календаром и 

правилником о екскурзији 

Усвајање планова рада додатне и допунске 

наставе и слободних активности 

Распоређивање нових ученика 

Утврђивање распореда писмених задатака, 

контролних вежби 

Утврђивање термина за реализацију 

екскурзије, прославе Нове године, одласка у 

биоскоп, упознавања културно-историјских 

знаменитости Београда 

Имплементација програма Основи 

безбедности деце 

Утврђивање критеријума оцењивања ученика  

 

 

9 

 

 

 

Чланови већа 

Одређивање ученика за допунску и додатну 

наставу на основу њихових интересовања и 

индивидуалних способности 

Упознавање Већа са социјалним условима 

најугроженијих ученика и предлози мера у 

раду са тим ученицима 

Излет на Авалу или Аду 

Анкетирање ученика за избрани спорт 

Анализа успеха и владања, изостанака ученика  

 

10 

 

 

Чланови већа 
Анализа реализације свих видова васпитно-

образовног рада 

Предлози мера за побољшање успеха и 

дисциплине 

Анализа сарадње са родитељима 

Обилазак Ботаничке баште 

Анализа реализације допунске наставе и 

праћење напредовања ученика 
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Чланови већа, психолог, педагог 

Анализа оптерећености ученика 

Посета позоришту 

Анализа успеха и дисциплине ученика на 

тромесечју 

Анализа рада Одељењског већа  

12 

Руководилац већа 

Прослава Нове године Чланови већа 

Посета Фестивалу науке 

Прослава Светог Саве 1 Чланови већа 

Посета музеју или позоришту   

 

Чланови већа 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају Чланови већа, педагог, психолог 
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1. полугодишта 

Усклађивање критеријума оцењивања и рада 

свих наставника у одељењу ради постизања 

бољих резултата 

2 

Анализа успеха и дисциплине на крају 3. 

класификационог периода 

 

3 

 

Чланови већа  

Посета музеју Српске православне цркве 

Предлог мера за побољшање успеха 

Реализација дводневне екскурзије 

Извештај о изведеној екскурзији 

Анкетирање за изборне предмете 

Прослава Дана школе 

Похвале и награде ученицима 

Спортски дан Олимп 

 

4,5 

 

Чланови већа 

Излет или посета Белом двору 6 Чланови већа 

Анализа успеха, дисциплине ученика на крају 

школске године 

 

Учешће у изради Школског програма 

Анализа рада већа 

Руководилац већа 

 

План и програм рада одељенског старешине 
 

Садржај рада 
Време 

(месец) 

носилац 

посла 

Договор о раду у новој школској години 

Упознавање са школским календаром 

Родитељски састанак 

Анкетирање ученика за избрани спорт 

Септембар 
Одељењски старешина, веће, 

педагог, психолог, директор 

Укључивање ученика у допунску, додатну 

наставу и слободне активности 

Анализа успеха и дисциплине 

Штетност употребе алкохола, дувана и других 

опијата 

Октобар Одељењски старешина, веће 

Анализа успеха на првом класификационом 

периоду 

Разговор на тему: Однос према друговима и 

наставницима (у сарадњи са педагошко-

психолошком службом) 

Новембар 
Одељењски старешина, веће, 

педагог, психолог 

Шта су петарде и које су опасности по 

здравствену безбедност ученика 

Разговор о дисциплини 

Прослава Нове године 

Децембар Одељењски старешина, веће 

Обележавање школске славе Свети Сава 

 
Јануар Одељењски старешина, веће 
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Анализа успеха и дисциплине на крају 1. 

полугодишта 

Мере за побољшање успеха и дисциплине 

Како сам икористио/ла зимски распуст 

 

Фебруар Одељењски старешина, веће 

Тема: Како извршавамо своје радне обавезе 

Укључивање ученика у такмичења и праћење 

резултата 

Анализа успеха и дисциплине на крају 3. 

класификационог периода 

 

Март Одељењски старешина, веће 

Анализа рада одељењске заједнице 

Промене у пубертету предавање (сарадња са 

педагошко-психолошком службом) 

Организовање помоћи у раду слабим 

ученицима 

Април 
Одељењски старешина, веће, 

педагог, психолог 

Тема: Улога породице у развоју ученика 

Организација прославе Дана школе 

Припрема и извођење екскурзије ученика  

Анкетирање за изборне предмете 

Мај Одељењски старешина, веће 

Анализа успеха и дисциплине ученика на 

крају школске  године 

Предлози за похвале и казне 

Родитељски састанак 

 

Јун Одељењски старешина, веће 

 

Током школске 2018/2019. године на часовима одељенског старешине у шестом разреду 

реализоваће се програм Основи безбедности деце. Циљ програма је стицање нових и унапређивање 

постојећих знања, вештина и ставова ради подизања безбедносне културе ученика. То подразумева 

изградњу јасних ставова и опредељења ученика у погледу насиља, дрога, злоупотребе интернета и 

других безбедносних ризика којима су деца изложена.  

Програм ће трајати осам месеци, а реализоваће се кроз један час одељенског старешине на 

месечном нивоу. Стручни предавачи који ће ученицима пренети своја знања и вештине на овим 

часовима су запослени у Министарству унутрашњих послова. 

 

У оквиру програма Основи безбедности деце обрађиваће се следеће теме: 

- Безбедност деце у саобраћају, 

- Полиција у служби грађана, 

- Насиље као негативна појава, 

- Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола, 

- Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа, 

- Превенција и заштита деце од трговине људима, 

- Заштита од пожара, 

- Заштита од техничко – технолошких опасности и природних непогода. 
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План и програм рада одељењске заједнице 
 

Рад одељењске заједнице се заснива на садржајима  програма здравственог васпитања и представља 

континуитет садржаја који су се обрађивали у петом разреду.  

 

Следећи садржаји се обрађују у оквиру програма рада одељењске заједнице: 

 

Здравље и здрави стилови живота 

Психоемотивни развој 

Лична хигијена 

Орално здравље 

           Хигијена спорта 

Правилна исхрана 

Проблеми понашања младих и социјални притисак вршњака 

Болести зависности 

  

Садржај Носиоци активности 

Здравље и здрави стилови живота  

 Улога школе у екосистему  Наставник хемије, биологије 

 Однос појединца и друштва према човековој животној 

средини 

 Наставник хемије, биологије 

 Хигијена школске средине и њен утицај на здравље 

ученика (превенција деформитета и трауматизма код 

школске деце) 

 Здравствени радник – за 

ангажовање одговоран директор 

 Образовање у функцији и заштити животне средине  МПС 

  

Психоемотивни развој  

 Раст и развој  Наставник биологије 

 Психоемотивни развој  Психолог 

 Примарне и секундарне полне карактеристике  Наставник биологије 

 Хумани односи међу половима  Психолог 

  

Лична хигијена 
 

 

 Васпитање за одржавање личне хигијене  Одељењски старешина у 

сарадњи са биологом 

  

Орално здравље 

 

 Стоматолог 

  

Хигијена спорта 

 

 Наставник физичког 
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 Хугијена спорта (значај физичке активности и утицај на 

нормални раст иразвој превенција деформитета и 

трауматизма код школске деце) 

 Наставник физичког 

 Ментална хигијена (фактори који утичу на формирање 

личности 

 Психолог 

  

Правилна исхрана:  

 Васпитање за правилну исхрану  Завод за заштиту здравља 

 Исхрана деце: хранљиве материје – улога, значај и 

потребе 

 Завод за заштиту здравља  

 Болести неправилне исхране  Завод за заштиту здравља 

 Анорексија  Завод за заштиту здравља 

 Превенција и лечење гојазности  Завод за заштиту здравља 

 Контаминација хране  Завод за заштиту здравља 

  

Проблеми понашања младих и социјални притисак 

вршњака 

 

 

 Злоупотреба и манипукација људским потребама  Завод за заштиту здравља 

 Социјални притисак вршњака и проблеми понашања  Дефектолошки фалултет 

 Култура исхране, становања и одевања  Завод за заштиту здравља 

 Утицај породице на психосоцијални развој детета  Дефектолошки фалултет 

 Алкохолизам у породици  Филозофски факултет- смер 

педагогије и психологије 

 Насиље у породици  Дефектолошки фалултет 

 Злостављање деце у породици и заједници  Филозофски факултет- смер 

педагогије и психологије 

 Култура рада (радне навике, одговорност према раду, 

стваралаштво – смисао стварања) 

 Филозофски факултет- смер 

педагогије и психологије 

 Средства масовне комуникације и њихов утицај на 

здравље 

 Филозофски факултет- смер 

педагогије и психологије 

 Утицај информатичке технологије на здравље деце 

школског узраста 

 Филозофски факултет- смер 

педагогије и психологије 
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 „Компјутерска зависност''  Филозофски факултет- смер 

педагогије и психологије 

  

Болести зависности:  

 Ризично понашање у дечијем узрасту  Институт за ментално здравље 

 Превенција алкохолизма  Институт за ментално здравље 

 Пушење и здравље  Институт за ментално здравље 

 Злоупотреба дроге  Институт за ментално здравље 

 Превенција наркоманије  Институт за ментално здравље 

 

 

На основу тема направљен је оперативни план рада одељењске заједнице 
 

Садржај рада 
Време 

(месец) 

Носилац 

посла 

Избор одбора одељењске заједнице и подела  

дужности 

Упознавање ученика са правилима понашања у 

школи и ван ње  

Хигијена школске средине и њен утицај на 

здравље ученика  

Уредимо и улепшајмо простор око нас – 

образовање у функцији и заштити животне 

средине 

Септембар Одељењски старешина 

Прве оцене, потешкоће у савлађивању градива. 

Организовање помоћи друговима у учењу и 

други видови помоћи 

Васпитање за одржавање личне хигијене 

Хумани односи међу половима 

Хигијена спорта (значај физичке активности и 

утицај на нормални раст и развој превенција 

деформитета и трауматизма код школске деце) 

Октобар Одељењски старешина 

Сарадња, ученик – наставник – родитељ 

Анализа успеха на тромесечју 

Болести неправилне исхране  

Превенција и лечење гојазности 

Новембар Одељењски старешина 

Припрема за прославу Светог Саве 

Разговор о опасностима од петарди 

Социјални притисак вршњака и проблеми 

понашања 

Ризично понашање у дечијем узрасту 

Децембар Одељењски старешина 

Алкохолизам у породици 

Насиље у породици 

Злостављање деце у породици и заједници 

Јануар Одељењски старешина 

Култура рада (радне навике, одговорност према 

раду, стваралаштво – смисао стварања) 
Фебруар Одељењски старешина 
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Анализа успеха на 3. класиф. периоду 

Превенција алкохолизма 

Пушење и здравље 

Злоупотреба дроге 

Превенција наркоманије 

Март Одељењски старешина 

Култура рада (радне навике, одговорност према 

раду, стваралаштво – смисао стварања) 

Средства масовне комуникације и њихов утицај 

на здравље 

Утицај информатичке технологије на здравље 

деце школског узраста 

Компјутерска зависност 

Април Одељењски старешина 

Разговор о екскурзији    

Видови рекреације, учешће у спортским 

такмичењима 

Мотивација ученика да поправе оцене 

Мај Одељењски старешина 

Похвале за успех 

Анализа рада и постигнутих резултата 
Јун Одељењски старешина 
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          7.  ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД 
 

Листа предмета и фонд часова у седмом разреду основног образовања 
 

А. Обавезни  наставни предмети Фонд часова 

 недељно годишње 

 Српски језик  4 144 

 Страни језик – Немачки језик 2 72 

 Ликовна култура 1 36 

 Музичка култура 1 36 

 Историја 2 72 

 Географија 2 72 

 Физика 2 72 

 Математика 4 144 

 Биологија 2 72 

 Хемија 2 72 

 Техничко и  

информатичко образовање 

2 72 

 Физичко васпитање 2 72 

УКУПНО: А 

 
26 936 

 

УКУПНО: А + Б 

 
30 1080 

 

В. Изборни наставни предмети**** Фонд часова 

 Недељно Годишње 

 Хор и оркестар 1 36 

 Информатика и рачунарство 1 36 

 Свакодневни живот у прошлости 1 36 

УКУПНО: В 

 
1 36 

УКУПНО: А + Б + В 

 
31 1116 

 

 

Б. Обавезни изборни наставни предмети Фонд часова 

 недељно годишње 

 Верска настава  (православна и 

исламска) /Грађанско васпитање* 
1             36 

 Страни језик – Енглески језик** 2 72 

 Физичко васпитање – изабрани 

спорт*** 

1 36 

УКУПНО: Б 4 144 
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Напомене: 

*Ученик бира један од понуђених изборних наставних предмета; 

**Ученик одабрани страни језик изучава до краја другог циклуса; 

***Ученик бира спортску грану са листе коју нуди школа на почетку школске године; 

****Школа је дужна да поред обавезних изборних предмета са листе Б, понуди још најмање четири 

предмета са листе В, од којих ученик бира један предмет, према својим склоностима. 

  

 Поред наведених изборних предмета (које је школа понудила у складу са својим просторно – 

материјалним могућностима) ученицима је могуће понудити и следеће предмете:  

- цртање, сликање и вајање 

- шах и 

- домаћинство. 

 

Облици образовно – васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни наставни предмети 

 

 

Ред. 

број 

Облик образовно- 

васпитног рада 

Седми  разред 

недељно годишње 

1. Редовна настава 26 936 

2. Допунска настава 1 36 

3. Додатни рад 1 36 

 
Ред. 

број 

Остали облици образовно-

васпитног рада 

Седми  разред 

недељно годишње 

1. Час одељенског старешине 1 36 

2. 
Друштвене, техничке,хуманитарне, 

спортске и културне активности 
1-2 36-72 

3. Екскурзија до 2 дана годишње 

 

 

 

 

Годишњи фонд часова за ученике седмог разреда износи: 1188 

Обавезни наставни предмети:                   936 

Обавезни изборни наставни предмети:    144 

Изборни наставни предмети:                     36 

Час одељенског старешине:                       36 

Слободне активности (ДТХСК):               36 
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СПИСАК УЏБЕНИКА КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ У НАСТАВИ СЕДМОГ РАЗРЕДА: 

 

Српски језик: 

-  Читанка за 7. разред основне школе ,,Пут“, ЗорицаНесторовић и Златко Грушановић, 

Клет,Београд 

- Српски језик за 7. разред основне школе, В. Ломпар, Клет, Београд 

- Радна свеска за српски језик, В. Ломпар,Зорица Несторовић, Клет, Београд 

Немачки језик: 

  - “Коntakte 7” уџбеник и радна свеска, издавачка кућа Завод за уџбенике, аутори Гордана Летић-

Глишић, Светлана Пантелић 

Енглески језик: 

      Уџбеник:“Project 3“ ,4. издање,Tom Hutchinson, Oxford University Press 

      Радна свеска:“Project 3“ ,4. издање,Tom Hutchinson, Oxford University Press 

Ликовна култура: 

- ,, Уџбеник за 7. разред основне школе“, Сања Филиповић, Клет 

      Музичка култура: 

- ,,Музичка култура 7", М.Петров, БИГЗ, Београд; 

Историја: 

- ,,Историја за 7. разред”, Б. Бећановић,Јелена Јеврић,Звездана Петровић, Клет Београд; 

Географија: 

      - ,,Географија 7,  Винко Ковачевић, мр Сања Топаловић, КЛЕТТ,  

      ISBN: 978-86-7762-735-5  Београд  2018. год; 

Математика: 

- ,,Математика за седми разред” (уџбеник и збирка задатака), др Н. Икодиновић, мр С. 

Димитријевић, С. Милојевић и Н. Вуловић, Клет, Београд. 

Биологија: 

-Биологија за 7.разред основне школе;Бригита Петров, Смиљка Стевановић-Пиштељић, Катица 

Пауновић; Завод за уџбенике , Београд( 2009-2013). 

Физика: 

- ,,Физика'', Наташа Чалуковић, Круг, Београд; 

- ,,Збирка задатака задатака са лабораторијским вежбама '' , Наташа Чалуковић, Круг, Београд; 

Хемија: 

- ,,Хемија за седми разред основне школе'', Јасна Адамов,Наталија Макивић,Станислава Олић 

"Герундијум"- 2016 

,, Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за 7.разред Основне школе'', Јасна Адамов, 

Наталија Макивић,Станислава Олић - ,, Герундијум"- 2016 

     Техничкои информатичко образовање: 

- ,,Техничко образовање”, уџбеник и радна свеска за 7.разред, Иван Ђисалов, Дијана Куровић, 

Марија Ђуришић, Логос, Београд. 

Грађанско васпитање: 

      - ,,Грађанско васпитање за 7. разред основне школе”, приручник за наставнике,     

   Министарство просвете и спорта, Београд; ,,Умеће одрастања", Психокод, Београд; 

Православни катихизис - нема 

Исламска веринаука 

 ,,Илмудин'', М. Омердић, Ф, Халајџи Салиховић, Ел – Калимех, Нови Пазар, 2007. 
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                                          7. 1. А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

                                                 7. 1. 1. СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

Годишњи фонд наставе српског језика износи 144 часа 

Недељни фонд наставе српског језика износи  4 часа 

 
 

Циљ наставе српског језика је да сви ученици стекну базичну jeзичку и писменост и 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 овладају 

основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено и писмено правилно 

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

филмска и друга уметничка остварења из српске и светске баштине.  

 

Задаци наставе српског језика: 

- стварање разноврсних могућности  да, кроз различите садржаје и облике рада током 

наставе, сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе српског језика буду у пуној 

мери реализовани; 

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

- описмењавање ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског 

књижевног језика; 

- поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика; 

- упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилским 

могућностима српског језика; 

- оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима 

његове усмене и писмене употребе и у различитим комуникационим ситуацијама (улога 

говорника, слушаоца, саговорника и читаоца); 

- развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности; 

- развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и 

писмено изражавање, богаћење речника, језичког и стилског израза; 

- увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, логичког и изражајног)  и 

читања у себи (доживљајног, усмереног, истраживачког); 

- оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано  тумачење 

и вредновање књижевноуметничких дела разних жанрова; 

- поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко   схватање и 

критичко процењивање прочитаног текста; 

- развијање потребе за књигом, способности да се њоме самостално служе као  извором 

сазнања; навикавање на самостално коришћење библиотеке (одељењске, школске, месне), 

поступно овладавање начином вођења дневника о прочитаним књигама; 

- поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и  вредновање 

сценских остварења (позориште, филм); 

- усвајање основних теоријских и функционалних појмова из књижевности,  позоришне и 

филмске уметности; 

- упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и културног 

идентитета на делима српске књижевности, позоришне и филмске уметности, као и других 

уметничких остварења; 
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- развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и  

унапређује; 

- подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво; 

- подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности  (литерарна, 

језичка, рецитаторска, драмска, новинарска секција); 

- васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости,  

солидарности и других моралних вредности; 

- развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и  сарадње међу 

људима. 

 

 

 Оперативни задаци: 

- систематизација и проширивање знања о врстама речи и граматичким  категоријама променљивих 

речи о значењу и употреби падежа, о врстама  глагола; 

- систематизација и проширивање знања о реченичним члановима; 

- напоредни односи међу реченичним члановима; 

- појам синтагме и састав именичке синтагме; 

- појам актива и пасива; 

- систем независних предикатских реченица; 

- напоредни односи међу независним предикатским реченицама у оквиру комуникативне 

реченице; 

- конгруенција; 

- разликовање кратких акцената и реченични акценат; 

- основни појмови о старословенском језику; 

- осамостаљивање за анализу лирских, епских и драмских дела;  

- усвајање књижевних и функционалних појмова према захтевима програма; 
- излагање (експозиција),  опис и приповедање; 

- технички и сугестивни опис, техничко и сугестивно приповедање; 

- рад на некњижевном тексту; 

  -  информативно читање и упућивање ученика у читање „с оловком у руци”. 

 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 

 ЈЕЗИК 

  

Граматика 

 

 Врсте речи: променљиве и непроменљиве (систематизација и проширивање постојећих знања); 

подврсте речи. Граматичке категорије променљивих речи (код именица: род; број и падеж; код 

придева: род, број, падеж, вид, степен поређења; код променљивих прилога: степен поређења; код 

глагола: глаголски вид; глаголски облик, лице, број, род, стање, потврдност / одричност. Гласовне 

промене у промени облика речи (нормативна решења). 

 Значења и употребе падежа (систематизација и проширивање постојећих знања). Падежи за 

означавање места завршетка кретања и места налажења. Падежна синонимија. 

 Врсте глагола: безлични (имперсонални) и лични (персонални); прелазни, непрелазни и 

повратни. Безличне реченице. Састав реченице у вези са врстама глагола;( граматички) субјекат, 

предикат (глаголски и именски), прави и неправи објекат, логички субјекат. Прилошке одредбе за 
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место, време, начин, узрок, меру и количину. Реченични чланови исказани речју и синтагмом. 

Напоредни односи међу реченичним члановима – саставни, раставни и супротни.  

 Појам синтагме. Састав именичке синтагме: главна реч и атрибути. Апозиција. Апозитив. 

 Појам актива и пасива. Пасив саграђен са речцом се и пасив саграђен са трпним придевом. 

 Независне предикатске реченице – појам комуникативне функције; подела на обавештајне, 

упитне, заповедне, жељне, узвичне. 

 Комуникативна реченица као синтаксичка јединица састављена од најмање једне независне 

предикатске реченице. Комуникативне реченице састављене од двеју (или више) независних 

предикатских реченица у напоредном односу: саставном (укључујући и закључни), раставном, 

супротном (укључујући и искључни).   

 Конгруенција – основни појмови. Слагање придева и глагола са именицом у реченици. 

Конгруентне категорије придева (род, број, падеж) и глагола (лице, број, евентуално род).   

 Уочавање разлике између кратких акцената. Реченични акценат. 

Језик Словена у прапостојбини. Сеобе Словена и стварање словенских језика. Стварање 

старословенског језика: мисија Ћирила и Методија. Примање писмености код Срба. Старословенска 

писма: глагољица и ћирилица. Старословенски споменици са српског тла. 

 Пример старословенског текста и уочавање његових карактеристичних особина. 

 

Правопис 

 Проверавање, понављање и увежбавање садржаја из претходних разреда. 

 Интерпункција у сложеној реченици (запета, тачка и запета). 

 Црта. Заграда. Запета у набрајању скраћеница. 

 Навикавање ученика на коришћење правописа (школско издање). 

 

Ортоепија 

 Проверавање и увежбавање садржаја из претходних разреда (разликовање дугих и кратких 

акцената, дугоузлазних и дугосилазних акцената). Вежбање у изговарању краткоузлазног  и 

краткосилазног акцента. 

 

КЊИЖЕВНОСТ 

ЛЕКТИРА 

 

Лирика 

 

Народна песма: Кујунџија и хитропреља 

Посленичке народне песме (избор)  

Народна песма: Љубавни растанак 

Јован Дучић: Подне 

Милан Ракић: Симонида 

Владислав Петковић Дис: Међу својима 

Сима Пандуровић: Бисерне очи 

Милутин Бојић: Плава гробница 

Десанка Максимовић: Крвава бајка, 

Стрепња 

Стеван Раичковић: Небо 

Мирослав Антић: Плави чуперак (избор) 

Добрица Ерић: Песник и Месец 

Васко Попа: Манасија 

Иван В. Лалић: Ветар 

Миодраг Павловић:Светогорски дани и 

ноћи (избор) 

Александар Сергејевич Пушкин: Волео 

сам Вас      

 

Епика 

 Кратке фолклорне форме (пословице, 

питалице, загонетке) 
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Народна песма: Диоба Јакшића,  

Смрт војводе Пријезде,  

Епске народне песме покосовског 

тематског круга (избор) 

Народна песма: Мали Радојица, Старина 

Новак и кнез Богосав,  

Народна песма: Иво Сенковић и ага од 

Рибника, Ропство Јанковић Стојана,  

Епске народне песме о хајдуцима и 

ускоцима (избор) 

 Народна приповетка: Златна јабука и 

девет пауница 

 

 

Свети Сава: Писмо игуману Спиридону 

Свети Сава у књижевности  (избор из 

Савиних списа, народних прича и 

предања; народне и ауторске поезије о Св. 

Сави) 

Доситеј Обрадовић:  Живот  и 

прикљученија (одломак) 

Стефан Митров Љубиша: Кањош 

Мацедоновић (одломак) 

Јанко Веселиновић: Хајдук Станко 

Стеван Сремац: Поп Ћира и поп Спира 

Радоје Домановић: Мртво море( одломак) 

Вељко Петровић: Јабука на друму 

Павле Угринов: Стара породична кућа 

Пеђа Милосављевић: Потера за пејзажима (одломак)   Ана Франк: Дневник (одломак) 

Иво Андрић: Прича о кмету Симану (одломак) 

Антон Павлович Чехов: Чиновникова смрт                      Антоан де Сент Егзипери: Мали Принц 

 

Драма 

 

Јован Стерија Поповић: Покондирена тиква 

Бранислав Нушић: Власт (одломак) 

Љубомир Симовић: Бој на Косову (одломак) 

                       

Допунски избор  

Бранко Ћопић: Доживљаји Николетине Бурсаћа 

Антоније Исаковић: Кашика 

Тургењев: Шума и степа (одломак)
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Научнопопуларни и информативни текстови 

 

Вук Стефановић Караџић: Живот и обичаји народа српског - Обичаји о различнијем празницима 

Giorgio Vasari: Портрети великих сликара и архитеката (поглавље о Леонарду да Винчију)   

 

Тумачење текста 

 

 Оспособљавање ученика за што самосталнији приступ књижевном тексту: истраживање одређених 

вредности са становишта уоченог проблема, доказивање утисака и тврдњи, запажања и закључака подацима из 

текста. 

 Тумачење епских дела: уочавање узрочно-последичних веза поетских мотива и њихове функције

 Уочавање одлика фабуле (миран и динамичан ток радње) и композиције (увод, заплет, врхунац, расплет 

- без књижевнотеоријских дефиниција).Однос сижеа и фабуле.Уоквирена фабула. Увођење ученика у 

потпунију анализу ликова (дијалог, унутрашњи монолог, физичке и карактерне особине, поступци), тематике 

(тематска грађа, главна тема; друге теме), мотива и песничких слика (психичка стања, драматичне ситуације, 

атмосфера, пејзажи). Тумачење идејног слоја текста. 

 Упућивање ученика у друштвено-историјску условљеност уметничког дела и однос писца према 

друштвеној стварности.  

 Анализа лирских дела: упућивање ученика у анализу мотива (међусобни однос и повезивање, 

удруживање у поетске слике). Уочавање међусобне условљености исказаних осећања, поетске слике, 

песничког језика и стила и тумачење песничких порука.  

 Проучавање драмских дела: упућивање ученика у анализу битних одлика драмских дела (дијалог, 

монолог, ремарке, драмска радња, ликови); сличности и разлике у односу на лирска и епска дела. 

 

Књижевнотеоријски појмови 

 

Лирика 

 

 Функција мотива у композицији лирске песме. Језичко стилска изражајна средства: симбол, метафора, 

алегорија; асонанца и алитерација.Слободни стих. Основне лирске врсте; однос народне и ауторске лирике. 

Љубавна, елегична и рефлексивна песма. Посленичке народне лирске песме. Песма у прози. 

 

 Епика 

 

 Фабула и сиже. Уоквирена фабула. Статички и динамички мотиви. Композиција и мотивација.Епизода.  

Идејни слој књижевног текста. Хумор, иронија и сатира у епском делу. Врсте карактеризације књижевног лика. 

Унутрашњи монолог. Дневник. Легендарне приче. Врсте романа. 

                        

Драма 

 

 Драмска радња; етапе драмске радње: увод, заплет, врхунац, перипетија, расплет. Драмска ситуација. 

Дидаскалије (ремарке) у драмском делу. Врсте комедије: комедија карактера и комедија ситуације. 

Драма у ужем смислу.  

  

Функционални појмови 

 

 Подстицати ученика на схватање и усвајање функционалних појмова: естетско, морално, психолошко, 

социјално, елегично, вишезначно, релативно, аналитичко, синтетичко, аргументовано. 

 

Читање 

 

Усавршавање изражајног читања у складу са природом уметничког и неуметничког текста.Читање и казивање 

по улогама. 
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ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

 

Основни облици усменог и писменог изражавања 

 

 Подела текстова (и облика изражавања) према основној сврси: излагање (експозиција), опис 

(дескрипција) и приповедање (нарација) као три од пет главних врста текстова. Технички опис (давање 

објективних обавештења о томе како нешто изгледа) и сугестивни опис (у уметничком делу). Техничка 

нарација (упутства, објашњења како нешто функционише) и сугестивна нарација (у уметничком делу). 

 Експозиција: писање обавештења из текућег школског живота; најава догађаја; интервју. 

 Технички и сугестивни опис: описивање неког предмета/објекта из околине, из ентеријера и екстеријера 

(по сопственом избору) – најпре објективно (технички опис), а затим изражавајући сопствене утиске 

(сугестивни опис). Бирање појединости у зависности од сврхе описа. Опис лика из околине или књижевног 

дела – технички или сугестивни опис (по избору), уз вођење рачуна о стилским вредностима описивања. 

 Техничка нарација: сачињавање упутства за обављање неког посла (по сопственом избору).  

 Писање честитке, позивнице,  захвалнице, и-мејл порука.  

 Препричавање текста са променом редоследа догађаја (ретроспектива) - по самостално сачињеном 

плану. Увежбавање сажетог препричавања уз замењивање граматичког лица (у првом и трећем лицу). 

 Причање о стварном или измишљеном догађају уз коришћење приповедања, описивања и дијалога. 

 Анализа одабраних текстова у којима преовлађује говор ликова ради бољег схватања дијалога као 

облика казивања, преиначавање управног говора у неуправни. 

 

Усмена и писмена вежбања 

 

 Вежбе на некњижевном тексту: проналажење и издвајање основних информација у тексту. 

Повезивање информација и идеја изнетих у тексту. Извођење закључка заснованог на тексту. Проналажење, 

издвајање и упоређивање информација из два краћа текста или више њих. 

 Сажимање текста. Писање резимеа (сажетка). 

 Развијање флексибилне брзине читања у себи у зависности од текста.Увођење ученика у информативно 

читање ради налажења одређених информација (у уџбеницима других предмета, у новинским чланцима, у 

књизи из лектире, у дописима, огласима, обавештењима и сл.) и упућивање ученика у читање с оловком у руци 

(подвлачење, обележавање, записивање и друго). 

 Синтаксичке вежбе: вежбе у употреби различитих падежа (предлошко-падежних конструкција) за исто 

значење (падежна синонимија). Вежбе у употреби одговарајућих падежних облика (с обзиром на различите 

дијалекатске основе). Отклањање грешака у конгруенцији. 

 Лексичке вежбе: исказивање особина предмета (у оквиру описивања), односно исказивање радњи (у 

оквиру приповедања) одговарајућим придевима и прилозима, односно  глаголима. Коришћење стилски 

неутралних и експресивних речи. Коришћење речника српског језика. 

 Читање и разумевање нелинеарних елемената текста: легенде, табеле.  

Осам домаћих писмених задатака и њихова анализа на часу. 

Четири школска писмена задатка, писана ћирилицом (један час за израду и два часа за анализу задатака и 

писање побољшане верзије састава). 
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ГЛОБАЛНИ ПЛАН НАСТАВЕ ЗА 7. РАЗРЕД 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корелација са другим наставним предметима 

 

Историја и књижевност : ускочки и хајдучки циклус народних епских песама, Први српски устанак 

(одломак из романа Хајдук Станко), одлуке Берлинског конгреса и аустроугарска окупација Босне и 

Херцеговине ( Андрићева приповетка Прича о кмету Симану ); осврт на важне  чињенице о Првом и 

Другом светском рату које су неопходне за тумачење књижевних дела са историјском позадином 

(Бојићева Плава гробница, Дневник Ане Франк, Кашика Антонија Исаковића, Доживљаји Николетине 

Бурсаћа Бранка Ћопића, Крвава бајка Десанке Максимовић). 

Веронаука: лик св. Саве у народној и уметничкој књижевности, живот и стваралаштво  св. Саве.  

Ликовна култура: пејзаж и ентеријер у дескриптивним епским и лирским књижевним текстовима.  

 

Литература за ученике: 

 -  Читанка за 7. разред основне школе ,, 

 Пут“, ЗорицаНесторовић и Златко Грушановић, Клет,Београд 

- Српски језик за 7. разред основне школе, В. Ломпар, Клет, Београд 

- Радна свеска за српски језик, В. Ломпар,Зорица Несторовић, Клет, Београд 

 

Литература за наставнике: 

Методика наставе српског језика и књижевности, Милија Николић, Завод за уџбенике и наставна 

средства, Београд, 2005. 

Правопис српскога језика, Митар Пешикан, Јован Јерковић и Мато Пижурица, Матица српска, Нови 

Сад, 2010. 

Наставна област 
 

 

Број  часова 

за обраду 
за друге 

типове 
укупно 

КЊИЖЕВНОСТ  45 16 

 

61 

 

ЈЕЗИК 

 

ГРАМАТИКА 

 

12 32 44 

 

 

ПРАВОПИС 

 

0 2 2 

 

 
ОРТОЕПИЈА 2 0 2 

ЈЕЗИЧКА   

КУЛТУРА 
 

 

7 

 

28 

 

35 

 

 
 

 

 

66 

 

78 

 

144 
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Наша народна књижевност, Вукашин Станисављевић, Пирг, Београд, 1995.  

Речник књижевних термина, Наташа Станковић Шошо, Логос, Београд, 2011. 

Студије из српске религије и фолклора, Веселин Чајкановић, СКЗ, БИГЗ, Београд, 1994. 

 

 

 

Начин оцењивања 
Ученици се оцењују из следећих области: 

• вештина читања и разумевање прочитаног, 

• писано изражавање, 

• граматика и  лексика, 

• књижевност и  

• усмено изражавање.  

 

 Писмено изражавање оцењује се кроз израду обавезна четири писмена задатка, као и писање 

осам домаћих задатака којим се континуирано развија писменост ученика и припрема за израду 

писменог задатка. Истовремено се путем кратких правописних диктата проверава усвојеност 

одређених правописних правила и ради на отклањању грешака. 

 Познавање граматике, лексике, књижевности и књижевне теорије проверава се кроз израду 

контролних задатака након савладаних програмских садржаја (систематизација наставне теме ).   

 Усмено изражавање ученика вреднује се кроз говорне и сценске вежбе (усмено излагање на 

одређену тему, рецитовање и казивање наученог текста, препричавање, драматизације одломака из 

књижевних дела, учествовање у расправи, формулисање свог мишљења, култура комуникације ...) .  

 Вештина читања и разумевање  прочитаног текста, као и богатство лексике, вреднује се кроз 

свакодневни рад ученика у одељењу – од тумачења књижевних дела до решавање језичких задатака.  

 

МЕТОДЕ: 

- вербалне (монолошка, дијалошка) 

- текстуална (текст метода) 

- интерактивна (кооперативна) 

- учење путем открића и решавања проблема 

- практично учење 

- мисаоно учење 

- искуствено учење 

 

      АКТИВНОСТИ  НАСТАВНИКА: 

- организатор наставе (усклађује циљеве, исходе, планира садржаје, средства, методе) 

- реализатор наставе (ствара прилике за учење, презентира садржаје, води циљани разговор, 

омогућује примену стечених вештина, даје повратне информације) 

- партнер у нед. комуникацији (одговара на ученичка питања, поставља питања...) 

- партнер у афективној комуникацији са децом (помаже им да упознају и прихвате своје и 

емоције других, разговара са децом када им је потребна помоћ, сарађује са родитељима, 

психологом, педагогом) 

- мотивише ученике и развија њихова интересовања 

- прети напредовање ученика 

- оцењивач 

- утиче на социјалне односе у одељењу 

- самоевалуација (прати ефекте сопственог рада) 
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        АКТИВНОСТ УЧЕНИКА: 

- мислиоци 

- решаваоци проблема 

- активни посматрачи 

- активни слушаоци 

- активни слушаоци у комуникацији 

- организатори 

- планери 

- самопроцењивачи 

- партнери 
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Општи стандарди постигнућа – образовни стандарди за седми разред 
ОСНОВНИ НИВО 
Ученик/ученица на oсновном нивоу: 

Вештина читања и разумевање прочитаног 

CJ.1.1.2. разликује уметнички и неуметнички текст; уме да одреди сврху текста: 

експозиција (излагање), дескрипција (описивање), нарација (приповедање), 

аргументација, пропаганда 

CJ.1.1.3. препознаје различите функционалне стилове на једноставним примерима 

CJ.1.1.4. разликује основне делове текста и књиге (наслов, наднаслов, поднаслов, основни 

текст, поглавље, пасус, фуснота, садржај, предговор, поговор); препознаје цитат; 

служи се садржајем да би пронашао одређени део текста 

CJ.1.1.5. проналази и издваја основне информације из текста према датим критеријумима 

CJ.1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног 

CJ.1.1.7. повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава јасно исказане односе 

(временски след, средство – циљ, узрок – последица и сл.) и извoди закључак 

заснован на једноставнијем тексту 

CJ.1.1.8. чита једноставне нелинеарне елементе текста: легенде, табеле, дијаграме и 

графиконе 

Писано изражавање 

CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу) 

CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу 

CJ.1.2.5. свој језик прилагођава медијуму изражавања (говору, односно писању), теми, 

прилици и сл.; препознаје и употребљава одговарајуће језичке варијетете 

(формални или неформални) 

CJ.1.2.6. влада основним жанровима писане комуникације: саставља писмо; попуњава 

различите обрасце и формуларе с којима се сусреће у школи и свакодневном 

животу 

CJ.1.2.8. примењује правописну норму (из сваке правописне области) у једноставним 

примерима 

Граматика, лексика, народни и књижевни језик 

CJ.1.3.1. зна особине и врсте гласова; дели реч на слогове у једноставнијим примерима; 

примењује књижевнојезичку норму у вези са гласовним променама 

CJ.1.3.4. препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије променљивих речи; 

примењује књижевнојезичку норму у вези с облицима речи 

CJ.1.3.5. разликује просте речи од твореница; препознаје корен речи; гради реч према 

задатом значењу на основу постојећих творбених модела 

CJ.1.3.6. препознаје синтаксичке јединице (реч, синтагму, предикатску реченицу и 

комуникативну реченицу) 

CJ.1.3.7. разликује основне врсте независних реченица (обавештајне, упитне, заповедне) 

CJ.1.3.8. одређује реченичне и синтагматске чланове у типичним (школским) примерима 

CJ.1.3.9. правилно употребљава падеже у реченици и синтагми 

CJ.1.3.10. правилно употребљава глаголске облике (осим имперфекта) 

CJ.1.3.11. препознаје бирократски језик као непожељан начин изражавања 

CJ.1.3.12. познаје основне лексичке појаве: једнозначност и вишезначност речи; основне 

лексичке односе: синонимију, антонимију, хомонимију; метафору као лексички 

механизам 

CJ.1.3.13. препознаје различита значења вишезначних речи које се употребљавају у 

контексту свакодневне комуникације (у кући, школи и сл.) 
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CJ.1.3.14. зна значења речи и фразеологизама који се употребљавају у контексту 

свакодневне комуникације (у кући, школи и сл.), као и оних који се често јављају у 

школским текстовима (у уџбеницима, текстовима из лектире и сл.) 

CJ.1.3.15. одређује значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава и/или 

контекста у коме су употребљени (једноставни случајеви) 

CJ.1.3.16. служи се речницима, приручницима и енциклопедијама 

CJ.1.3.17. разликује појмове књижевног и народног језика;  

CJ.1.3.18. зна основне податке о пореклу  

Књижевност 

CJ.1.4.1. повезује наслове прочитаних књижевних дела (предвиђених програмима од V до 

VII разреда) са именима аутора тих дела 

CJ.1.4.2. разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и ауторска књижевност) 

CJ.1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму 

CJ.1.4.4. препознаје врсте стиха (римовани и неримовани; осмерац и десетерац) 

CJ.1.4.5. препознаје различите облике казивања у књижевноуметничком тексту: нарација, 

дескрипција, дијалог и монолог 

CJ.1.4.6. препознаје постојање стилских фигура у књижевноуметничком тексту (епитет, 

поређење, ономатопеја) 

CJ.1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, тему, фабулу, време иместо 

радње, лик... 
СРЕДЊИ НИВО 

Ученик/ученица на средњем нивоу: 

Вештина читања и разумевање прочитаног 

CJ.2.1.2. познаје врсте неуметничких текстова (излагање, технички опис, техничко 

приповедање, расправа, реклама) 

CJ.2.1.3. препознаје и издваја језичка средства карактеристична за различите 

функционалне стилове 

CJ.2.1.4. разликује све делове текста и књиге, укључујући индекс, појмовник и 

библиографију и уме њима да се користи 

CJ.2.1.5. проналази, издваја и упоређује информације из два краћа текста или више њих 

(према датим критеријумима) 

CJ.2.1.6. разликује чињеницу од коментара, објективност од пристрасности и пропаганде 

на једноставним примерима 

CJ.2.1.7. препознаје став аутора неуметничког текста и разликује га од другачијих ставова 

изнетих у таквом тексту 

Писано изражавање 

CJ.2.2.2. саставља вест, реферат и извештај 

CJ.2.2.4. зна основне особине говорног и писаног језика 

CJ.2.2.5. зна правописну норму и примењује је у већини случајева 

174 Граматика, лексика, народни и књижевни језик 

CJ.2.3.1. одређује место акцента у речи; зна основна правила акценатске норме 

CJ.2.3.2. препознаје гласовне промене 

CJ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди облик променљиверечи 
CJ.2.3.4. познаје основне начине грађења речи (извођење, слагање, комбинована творба, 

претварање) 

CJ.2.3.5. препознаје подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, независних и 

зависних предикатских реченица) 

CJ.2.3.6. одређује реченичне и синтагматске чланове у сложенијим примерима 
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CJ.2.3.7. препознаје главна значења падежа у синтагми и реченици 

CJ.2.3.8. препознаје главна значења и функције глаголских облика 

CJ.2.3.9. познаје метонимију као лексички механизам 

CJ.2.3.10. зна значења речи и фразеологизама који се јављају у школским текстовима 

(у уџбеницима, текстовима из лектире и сл.), као и литерарним и медијским 

текстовима намењеним младима, и правилно их употребљава 

CJ.2.3.11. одређује значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава и/или 

контекста у коме су употребљени (сложенији примери) 

Књижевност 

CJ.2.4.1. повезује дело из обавезне лектире са временом у којем је настало и са временом 

које се узима за оквир приповедања 

CJ.2.4.2. повезује наслов дела из обавезне лектире и род, врсту и лик из дела; 

препознаје род и врсту књижевноуметничког дела на основу одломака, ликова, 

карактеристичних ситуација 

CJ.2.4.4. разликује књижевнонаучне врсте: биографију, аутобиографију, дневник и путопис 

и научно-популарне текстове 

CJ.2.4.5. препознаје и разликује одређене (тражене) стилске фигуре у 

књижевноуметничком тексту (персонификација, хипербола, градација, метафора, 

контраст) 

CJ.2.4.6. одређује мотиве, идеје, композицију, форму, карактеристике лика (психолошке, 

социолошке, етичке) и њихову међусобну повезаност 

CJ.2.4.7. разликује облике казивања у књижевноуметничком тексту: приповедање, 

описивање, монолог/унутрашњи монолог, дијалог 

CJ.2.4.8. уочава разлику између препричавања и анализе дела 
НАПРЕДНИ НИВО 

Ученик/ученица на напредном нивоу: 

Вештина читања и разумевање прочитаног 

CJ.3.1.1. проналази, издваја и упоређује информације из два дужa текстa сложеније 

структуре или више њих (према датим критеријумима) 

CJ.3.1.2. издваја кључне речи и резимира текст 

CJ.3.1.3. издваја из текста аргументе у прилог некој тези (ставу) или аргументе против ње; 

изводи закључке засноване на сложенијем тексту 

CJ.3.1.4. чита и тумачи сложеније нелинеарне елементе текста: вишеструке легенде, табеле,дијаграме и 

графиконе 

Писано изражавање 

CJ.3.2.5. зна и доследно примењује правописну норму 

Граматика, лексика, народни и књижевни језик 

CJ.3.3.1. дели реч на слогове у сложенијим случајевима 

CJ.3.3.2. познаје гласовне промене (уме да их препозна, објасни и именује) 

CJ.3.3.3. зна и у свом говору примењује акценатску норму 

CJ.3.3.4. познаје подврсте речи; користи терминологију у вези са врстама и подврстама 

речи и њиховим граматичким категоријама 

CJ.3.3.5. познаје и именује подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, независних реченица) 

CJ.3.3.6. познаје главна значења падежа и главна значења глаголских облика (уме да их 

објасни и зна терминологију у вези с њима) 

CJ.3.3.7. уме да одреди значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава, 

контекста у коме су употребљени, или на основу њиховог порекла 

CJ.3.3.8. зна значења речи и фразеологизама у научнопопуларним текстовима, намењеним 
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младима, и правилно их употребљава 

Књижевност 

CJ.3.4.1. наводи наслов дела, аутора, род и врсту на основу одломака, ликова 

карактеристичних тема и мотива 

CJ.3.4.2. издваја основне одлике књижевних родова и врста у конкретном тексту 

CJ.3.4.3. разликује аутора дела од лирског субјекта и приповедача у делу 

CJ.3.4.4. проналази и именује стилске фигуре; одређује функцију стилских фигура у тексту 

CJ.3.4.5. одређује и именује врсту стиха и строфе 

CJ.3.4.6. тумачи различите елементе књижевноуметничког дела позивајући се на само дело 

CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га образлаже 

CJ.3.4.8. повезује књижевноуметничке текстове с другим текстовима који се обрађују у 

настави. 
 

 

 

7. 1. 1. 1. ДОПУНСКА НАСТАВА 
 

 Допунски рад се организује за ученике који - из објективних разлога - у редовној настави 

матерњег језика не постижу задовољавајуће резултате у неком од програмско-тематских подручја. 

Зависно од утврђених недостатака у знањима и умењима ученика, као и узрока заостајања, наставник 

формира одговарајуће групе с којима организује допунски рад . 

 Допунски рад организује се током целе наставне године, односно одмах чим се уоче тешкоће 

појединих ученика у усвајању програмских садржаја. Чим савлада одређену тешкоћу или отклони 

недостатак, ученик престаје с допунским радом ван редовне наставе.  
 

 

 

 

месец 

 

план и програм допунске наставе за 7. разред 
 

 

септембар − октобар 

 

Врсте речи 

Служба речи 

Историја језика-старословенски језик,Ћирило и Методије 

Правопис 

новембар − децембар 

 

Глаголски облик-актив и пасив 

Главни реченични чланови 

Падежи-значење и функција 

Правопис 

фебруар − март 

 

Синтагме 

Врсте напоредних односа међу реченичним члановима 

Врсте напоредних односа међу независним реченицама 

Апозитив 

април − мај 

 

Врсте напоредних односа и служба речи 

Правопис-увежбавање правописних норми 
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7. 1.1. 2. ДОДАТНИ РАД 

 

месец 

 

план и програм додатног рада за 7. разред 

 

 

септембар − октобар 

 

Поезија српске модерне 

Историја језика-рад на текстовима писаним 

старословенским језиком 

 

новембар − децембар 

 

Падежна сининимија 

Правописне промене 

Књижевно дело по избору ученика-тумачење 

(разумевање битних одлика књижевног дела 

;тема,композиција,ликови,језик) 

 

фебруар − март 

 

Школско такмичење-припрема(збирка текстова) 

Школско такмичење из језика и језичке културе 

Припрема за општинско такмичење(збирка тестова) 

Општинско такмичење из језика и језичке културе 

Основна стилска изражајна средства 

 

 

април − мај 

 

 

 

Акценат 

Припрема за градско такмичење из језика и језичке 

културе(збирка тестова) 

Учешће на градском такмичењу 

Проучавање локалног говора;састављање речника 

локалних речи и израза и њихово замењивање речима и 

изразима из стандардног књижевног језика 

Анализа драмског дела по избору − Нушић 

Разговор о гледаној позоришној представи (глума и 

глумци, режија и редитељ,текст и писац,музика и 

композитор) 

 

јун 

 

 

 

Збирка песама из Дневника прочитаних књига 

(тумачење,стилска анализа) 

Казивање стихова из самосталног ученичког 

стваралаштва 
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                                            7. 1. 2. СТРАНИ ЈЕЗИК - НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

 

Годишњи фонд наставе немачког језика износи 72 часа 

Недељни фонд наставе немачког језика износи 2 часа 

 

 

Циљ наставе страног језика је да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост и да напредују ка 

реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе  да изразе и образложе 

своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење немачког језика, као и да 

овладају комуникативним вештинама и развију способности и методе учења страног језика. 

Задаци наставе страног језика у основном образовању  јесу:  

- развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика,  

- стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику 

и културном наслеђу, уз уважавање различитости ,  

- стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика.  

- 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,  

- ученик треба да усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 

специфичностима језика који учи. 

Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући друге, стиче свест о значају сопственог 

језика и културе у контакту са другим језицима и културама. Ученик развија радозналост, 

истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима других језика. 

 

 Оперативни задаци по језичким вештинама 

 

Разумевање говора 

  Ученик треба да:   

- разуме краће дијалоге (до15 реплика / питања и одговора), приче,  друге врсте текстова и песме о 

темама предвиђеним наставним програмом, које чује уживо, или са аудио-визуелних записа 

- разуме општи садржај и издвоји кључне информације из краћих аутентичних текстова из 

свакодневног живота после 1-2 слушања (обавештења са разгласа на станици, аеродрому, у 

супермаркету или у школи) 

- разуме и реагује на одговарајући начин на  усмене поруке у вези са личним искуством и са 

активностима на часу (позив на групну активност, заповест, упутство, догађај из непосредне 

прошлости, планови за блиску будућност, свакодневне активности, жеље и избори, итд.) 

- разуме краће рекламе, радио и ТВ  емисије о темама предвиђеним наставним програмом. 

 

Разумевање писаног текста 

 Ученик треба да: 

- разуме краће текстове (до 200 речи), који садрже познате језичке елеменате, интернационализме, а 

чији садржај је у складу са  интересовањима ученика  

- разуме и адекватно интерпретира садржај илустрованих текстова (стрипове, ТВ програм, 

биоскопски програм, ред вожње, информације на јавним местима итд.) користећи језичке елементе 

предвиђене наставним програмом 

- проналази и издваја предвидљиве информације у текстовима из свакодневног окружења (писма, 

краћи новински чланци, упутства о употреби, огласи, плакати, каталози) 

- може да изведе закључак о могућем значењу непознатих речи ослањајући се на општи смисао 

текста са темом из свакодневног живота 
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- разуме краће текстове у вези са градивом других предмета, ослањајући се на  општи смисао  

текста и предходно стечена знања. 

 

Усмено изражавање    

 Ученик треба да: 

-  усклађује интонацију, ритам и висину гласа са сопственом комуникативном намером и са 

степеном формалности говорне ситуације  

-  поред информација о себи и свом окружењу описује или извештава у неколико реченица о 

догађајима и активностима (познату радњу или ситуацију) у садашњости, прошлости и будућности, 

користећи познате језичке елементе  

- препричава и интерпретира у неколико реченица садржај писаних, илустрованих и усмених 

текстова на теме предвиђене наставним програмом као и на теме из других наставних предмета 

користећи познате језичке елементе  

- у неколико реченица изражава своја осећања, мишљење и ставове аргументујући их (допадање, 

недопадање, противљење, итд.), користећи познате језичке елементе  

- једноставним речима описује лица, догађаје, ситуације и предмете из окружења и упоређује их са 

другима из области свог интересовања као и из одређених садржаја других наставним предмета. 

 

Интеракција 

 Ученик треба да: 

- у стварним и симулираним говорним ситуацијама са саговорницима размењује исказе у вези с 

контекстом учионице, као и о свим осталим темама предвиђеним наставним програмом  

- учествује у комуникацији и поштује социокултурне норме комуникације (тражи реч, не прекида 

саговорника, пажљиво слуша друге, итд) 

- да одговори на ограничен број непосредних питања која се надовезују уз могућност да му се 

понове и пружи помоћ при формулисању одговора.  

 

  Писмено изражавање 

Ученик треба да: 

- пише реченице и краће текстове (до 100 речи) користећи познате језичке елементе у вези са 

познатим писаним текстом или визуелним подстицајем 

- записује кључне информације и препричава оно што је видео, доживео, чуо или прочитао 

- користи писани код за изражавање сопствених потреба и интересовања (шаље личне поруке, 

честитке, користи електронску пошту,  пише лична писма и сл.) 

- у кратким формалним писмима примењује облике обраћања, молбе, поздрава и захваљивања 

- записује планове, задатке и друге захтеве који му се усмено саопштавају. 

 

   Медијација 

 У ситуацији када посредује између особа (вршњака и одраслих) које не могу да се споразумеју, 

ученик треба да: 

      -     усмено преноси суштину поруке са матерњег на циљни језик и са циљног на   

             матерњи 

- писмено преноси једноставне поруке и објашњења 

- препричава садржај краћег текста, аудио или визуелног записа и краће интеракције 

- започиње краћи разговор о познатим темама., одржава континуитет и завршава га. 
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Доживљај и разумевање књижевног текста 

 

- може да изрази утиске и осећања о кратком прилагођеном књижевном тексту (песма, скраћена 

верзија приче, музичка песма), користећи вербална и невербална средства изражавања (цртежи, 

моделирање, глума) 

- препознаје у тексту елементе културе земаља чији језик учи. 
 

Знања о језику и стратегије учења 

 Ученик треба да: 

-   препознаје и користи граматичке садржаје предвиђене наставним програмом (на пример:   
препознаје и користи глаголске облике који изражавају садашњост, прошлост и будућност,  

употребљава прилоге и придеве); 

-  поштује основна правила смисленог повезивања реченица у шире целине (на пример: познаје и 
употребљава везнике за координацију); 

- користи језик у  складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр. форме 

учтивости); 

-   разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима;  

-   уочава сличности и разлике између матерњег и страног језика и страног језика који учи; 

-   разуме значај употребе интернационализама; 

-   примењује компезационе стратегије и то тако што: 

1. усмерава пажњу, пре свега, на оно што разуме; 
2. покушава да одгонетне значење на основу контекста и проверава питајући неког ко добро зна 

(друга, наставника, итд)  

3. обраћа пажњу на речи / изразе који се више пута понављају, као и на наслове и поднаслове у 
писаним текстовима 

4. обраћа пажњу на разне невербалне елементе (гестови, мимика, итд. у усменим текстовима; 
илустрације и други визуелни елементи у писменим текстовима) 

5. размишља да ли одређена реч коју не разуме личи на неку која постоји у матерњем језику 

6. тражи значење у речнику 

7. покушава да употреби познату реч приближног значења уместо непознате   
8. покушава да замени или допуни исказ или део исказа адекватним гестом / мимиком 

9. уз помоћ наставника континуирано ради на усвајању и примени општих стратегија учења 
(генерализација, индукција, дедукција, инференција и позитивни трансфер). 
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Теме и ситуације по доменима употребе језика 

 
Приватно Јавно Образовно 

- заједничке активности и 

интересовања у школи и 

ван ње (изласци, договори, 

преузимање одговорности 

у договореној ситуацији)  

- договор и узајамно 

поштовање међу 

члановима породице као и 

према другим особама 

- изражавање обавезе, 

забране, недостатака 

- вршњачка комуникација и 

људска права (толеранција 

– интеркултурна, 

интеретничка и 

интеррасна) 

- развијање позитивног односа 

према животној средини и 

другим живим бићима 

(описивање времена, прогноза, 

загађивање/заштита човекове 

околине) 

- традиција и обичаји у 

културама земаља чији се језик 

учи (карневал...) 

 - оброци (савети о хигијени у 

кухињи, развијање свести о 

правилној исхрани) 

- стамбена насеља – како 

станујемо (предности живота 

у селу и у граду) 

- споменици и знаменитости у 

великим градовима (у земљама 

чији се језик учи) 

- знаменити људи и њихова 

дела (у земљама  чији се језик 

учи) 

- тематске целине и 

повезаност садржаја са 

другим предметима 

- сналажење у раду с 

компјутером  

- употреба информација из 

медија и јачање медијске 

писмености 

- образовни систем у 

другим земљама 

 

                КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ 

  

1. Представљање себе и других 

2. Поздрављање 
3. Идентификација и именовање особа, објеката, делова тела, животиња, боја,                
бројева, итд. (у вези са темама) 

4. Разумевање и давање једноставних упутстава и команди  
5. Постављање и одговарање на питања 
6. Молбе и изрази захвалности 

7. Примање и  давање позива за учешће у игри/групној активности 

8. Изражавање допадања/недопадања 

9. Изражавање физичких сензација и потреба 

10. Именовање активности (у вези са темама) 
11. Исказивање просторних односа и величина (Идем, долазим из..., Лево, десно,                   
горе, доле...) 

12. Давање и тражење информација о себи и другима 

13. Тражење и давање обавештења 

14. Описивање лица и предмета 

15. Изрицање забране и реаговање на забрану 

16. Изражавање припадања и поседовања 

17. Тражење и давање обавештења о времену на часовнику  
18. Скретање пажње 

      19. Тражење мишљења и изражавање слагања/неслагања 

      20. Исказивање извињења и оправдања 
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САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 

 

Немачки језик 

Ученици треба да разумеју и користе:  

 

1. Именице – у номинативу, акузативу, дативу и генитиву (за изражавање посесивних односа: das Haus 

meiner Eltern).   

Множина именица на  -en, -e  , - ,  -er, -s, -ø (са прегласом – умлаутом и без њега): Freundinnen, Schuhe, 

Kinder, -Kinos, -Schüler.  

 Суплетивну множину: die Schneefälle, die Sportarten.   

а. властите именице, посебно имена људи и географски називи немачког   говорног подручја: 

Мartin, Klaus, Jürgen, Maraike, Elke, Saskia etc.; Europa, Österreich, der Rhein, die Alpen. 

б. заједничке именице мушког, женског и средњег рода: der Schüler, die Lehrerin, das Kind   

в.  бројиве и небројиве именице: die Rose, der Kakao   

2. Члан: одређени, неодређени и нулти  

а) Одређени члан:  

  - разлика између неодређеног и одређеног члана у ширем контексту (неодређено и непознато: 

одређено и познато): Klaus hat eine neue Jacke. Die Jacke ist gelb.  

  - контраховани (сажети) члан:  

- уз глаголе кретања: ins Bett gehen, zur Schule gehen, ans Meer fahren, ins Gebirge fahren  

   - уз годишња доба: im Sommer  

   - уз стране света: im Norden  

   - уз доба дана: am Vormittag  

   - уз датуме: am 6. März 

   - уз географске појмове (називи планина, мора, река, језера, држава које су мушког или женског рода 

или у множини) 

 Der Kopaonik, am Mittelmeer, die Save, Frankfurt am Main, in die Schweiz, aus den USA ... 

б) Неодређени члан у изразима: einen Spaziergang machen, eine Frage stellen  

в) Нулти члан:  

- уз називе спортова: Fußball spielen, Gymnastik treiben   

- уз називе музичких инструмената: Klavier spielen   

- у изразима: zu Fuß gehen, zu Hause sein, nach Hause gehen 

- уз географске појмове nach Italien, in Berlin 

- уз називе занимања и националности после глагола  sein и werden: Er ist Lehrer,  Italiener, Sie wird blad 

Krankenschwester.  

3. Показне, присвојне, упитне и најфреквентније неодређене детерминативе у номинативу, генитиву, 

дативу и акузативу: diese Stadt, mein Ball, welches Haus, einige Schüler, manche Lehrer.  

4. Придеве у слабој, јакој и мешовитој промени (ein hübsches Kind, das hübsche Kind, hübsche Kinder)  

Придеве у компаративу и суперлативу:   

- правилне поредбене облике: billig, billiger, der (die, das) billigste  

- неправилне поредбене облике (gut/besser/der (die, das) beste; lang/länger/der,die, das längste). 

а. Изведене придевe са наставцима -bar, -lich и -ig: lesbar, sommerlich, windig (рецептивно).  

б. Придеве који изражавају националну припадност и то најфреквентније (Serbisch, Österreichisch)  

в. Придеве изведене од имена града (Belgrader, Hamburger).  

5. Личне заменице у номинативу, акузативу и дативу: ich, mir, mich.   

    Присвојне заменице: meiner, deiner   

6. Фреквентне предлоге: 



 

310 

 

а) за означавање положаја у простору: auf dem Tisch, unter dem Stuhl, zwischen den Bänken, hinter der 

Schule, vor dem Theater, dem Kino gegenüber. 

б) за правaц кретања: zum Arzt, nach Deutschland, in die Stadt  

в) за време: vor dem Essen, nach der Schule, während der Stunde  

д) за порекло: aus der Schweiz 

ђ) за средство: mit dem Taxi   

е) за намену: für Kinder  

ф) за узрок: wegen des Regens, auf Grund meiner Zeugnisse  

7. Глаголe (потврдне, упитне и одричнe облике) у следећим временима: 

а) презент слабих и јаких глагола; презент најфреквентнијих глагола са наглашеним и ненаглашеним 

префиксима  

б) претерит слабих и најфреквентнијих јаких глагола    

в) перфект слабих и најфреквентнијих јаких глагола; перфект најфреквентнијих глагола са наглашеним 

и ненаглашеним префиксима  

 г) футур  

д) конјунктив претерита за постављање учтивих питања и изражавање жеље 

       (без граматичких објашњења): 

Ich hätte gern einen Apfelstrudel. Ich würde dich gern mal am Sonntag besuchen. 

- најфреквентнији глаголи са предложном допуном   

- повратни глаголи: sich waschen , sich die Hände waschen 

8. Прилоге и прилошке одредбе (и рецептивно и продуктивно) 

а) за време: gestern, vor einer Woche, letztes Jahr, morgen.   

б) за место и правац кретања: da hinten, geradeaus, nach links.  

в) за начин: zufällig. 

г) за учесталост: oft, einmal, jeden Tag, zweimal im Monat, üblich.  

9. Бројевe  

     Простe бројевe преко 1000. Редне бројеве до 100. Године.  

10. Упитне реченице: 

а. које захтевају одговоре Ja/Nein; 

б. са упитним речима на w-: wer, was, wann, wo, warum, womit, wie oft, wie viel.   

11. Везникe за напоредне реченице (рецептивно и продуктивно): und, aber, oder, denn. 

      Везникe за зависно-сложене реченице; релативне заменице и прилоге   

     (рецептивно и продуктивно): weil, ob, dass, weil, wenn, als, damit/ um…zu 

12. Редослед елемената у потврдним, одричним, упитним и сложеним реченицама: Ich fahre morgen 

nach Berlin. Ich fahre nicht nach Berlin. Fährst du auch nach Berlin? Wer fährt nach Berlin? Ich weiß nicht, 

ob ich nach Berlin fahre.  
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      ЛЕКСИЧКЕ  ТЕМЕ  

 

Предвиђена су два писмена задатка у току школске године. 

 

Начин остваривања програма 

Активности ученика: 

Током часа се препоручује динамично смењивање активности које не би требало да трају дуже од 15 

минута. 

16) Слушање и реаговање на команде наставника или са траке (слушај, пиши, повежи, одреди, али и 
активности у вези с радом у учионици: цртај, сеци, боји, отвори/затвори свеску итд.); 

17) Рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације итд.); 

18) Мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу или 

родитеље и сл.); 

19) Вежбе слушања (према упутствима наставника или са траке повезати појмове у вежбанци, 
додати делове слике, допунити информације, селектовати тачне и нетачне исказе, утврдити 

хронологију и сл.); 

20) Игре примерене узрасту; 
21) Певање у групи; 
22) Класирање и упоређивање (по количини, облику, боји, годишњим добима, волим / не волим, 

компарације...); 

23) Решавање "текућих проблема" у разреду, тј. договори и мини-пројекти; 

24) Цртање по диктату, израда сликовног речника; 
25) "Превођење" исказа у гест и геста у исказ; 
26) Повезивање звучног материјала са илустрацијом и текстом, повезивање наслова с текстом или, 

пак, именовање наслова; 

27) Заједничко прављење илустрованих и писаних материјала (извештај/дневник са путовања, 

рекламни плакат, програм приредбе или неке друге манифестације); 

28) Разумевање писаног језика: 
o уочавање дистинктивних обележја која указују на граматичке специфичности (род, број, 

глаголско време, лице...) 

o  препознавање везе између група слова и гласова 

o  одговарање на једноставна питања у вези с текстом, тачно/нетачно, вишеструки избор 

o  извршавање прочитаних упутстава и наредби 

ТЕМА УКУПАН 

 БРОЈ  ЧАСОВА 

ЧАСОВИ 

 ОБРАДЕ 

ЧАСОВИ 

УТВРЂИВАЊА 

 

КОРЕЛАЦИЈА 

1. Ја о себи 1 0 1 Биологија, 

српски језик, 

техничко и 

информатичко 

образовање, 

географија 

2. Школа 8 3 5 

3. Када нисам у школи... 13 4 9 

4. Ја и одрасли 8 3 5 

5. Карневал 6 2 4 

6. Спорт 9 3 6 

7. Београд, Берлин, Беч, Берн 10 3 7 

8. Штампа 5 2 3 

9. Компјутер 5 2 3 

10. Живети с другима 1 0 1 
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29) Увођење дечје књижевности и транспоновање у друге медије: игру, песму, драмски израз, 
ликовни израз; 

30) Писмено изражавање: 
o повезивање гласова и групе слова 

o замењивање речи цртежом или сликом 

o проналажење недостајуће речи (употпуњавање низа, проналажење "уљеза", осмосмерке, 

укрштене речи, и слично) 

o повезивање краћег текста и реченица са сликама/илустрацијама 

o попуњавање формулара (пријава за курс, претплату на дечји часопис или сл., налепнице 

за кофер) 

o писање честитки и разгледница 

o писање краћих текстова. 

Активности наставника: организатор наставе, реализатор наставе, партнер у педагошкој 

комуникацији, партнер у афективној комуникацији са децом, мотивише ученика и развија њихова 

интересовања, прати напредовање ученика, оцењивач, утиче на социјалне односе у одељењу, 

самоевалуација, контрола часа. 

         

       Наставне методе: вербалне (монолошка, дијалошка), текст метода, метода писаних радова, 

хеуристички приступ, игровне, илустративне методе 

Упутство за оцењивање Елементи који се оцењују не треба да се разликују од уобичајених 

активности на часу. Исто тако, оцењивање треба схватити као саставни део процеса наставе и учења, а 

не као изоловану активност која подиже ниво стреса код ученика. Оцењивањем и евалуацијом треба да 

се обезбеди напредовање ученика у складу са оперативним задацима и квалитет и ефикасност наставе. 

Оцењивање се спроводи са акцентом на провери постигнућа и савладаности ради јачања мотивације, а 

не на учињеним грешкама.                                                                                                                                

Елементи за проверу и оцењивање: 

 разумевање говора 

 разумевање краћег писаног текста 

 усмено изражавање 

 писмено изражавање 

 усвојеност лексичких садржаја 

 усвојеност граматичких структура 

 правопис 

 залагање на часу 

 израда домаћих задатака и пројеката (појединачних, у пару и групи). 

Начини провере морају бити познати ученицима, односно у складу са техникама, типологијом вежби и 

врстама активности које се примењују на редовним часовима. 
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    7. 1. 2. 1. ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ  НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА 

1. Präsens der unregelmässigen Verben 

2. Präteritum der Hilfsverben und Modalverben 

3. Perfekt der schwachen und starken Verben 

4. Perfekt – Übungen 

5. Konjunktiv II - Wunschsaetze 

6. Übungen zum Leseverstehen 

7. Arbeit an einem Text 

8. Sprechübungen 

9. Wechselpräpositionen 

10. Präpositionen mit Dativ 

11. Präpositionen mit Akkusativ 

12. Personalpronomen im Dativ und Akkusativ 

13. Vorgangspassiv Praesens 

14. Vorgangspassiv Praeteritum 

15. Infinitiv mit zu 

16. Relativpronomen 

17. Reflexivverben 

18. Wortfolge in dem Aussage- und Fragesatz 

19. Fragestellung / Fragepronomen 

20. Sätze mit DASS und OB 

21. Possesivpronomen 

22. Imperativ 

23. Zusammengesetzte Nomen 

              7. 1. 2. 2. ПЛАН ДОДАТНЕ НАСТАВЕ  НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА 

1. Perfekt – Übungen (die Sommerferien) 

2. Übungen zum Leseverstehen 

3. Übungen zum Hörverstehen 

4. Wir schreiben einen Steckbrief 

5. Personenbeschreibung 

6. Berlin – landeskundliche Informationen 

7. Wortschatzübungen (Bildergeschichte) 

8. Wie soll die Schule sein? 

9. Schreibeübungen – unser Traumlehrer (Traumfreund) 

10. Die Rolle der Massmedien 

11. Mein Lieblingsbuch, - film, -theaterstück 

12. Leipzig – landeskundliche Informationen 

13.  Übungen zu den Tempora 

14. Pronomen – komplexe Übungen 

15. Passiv – grammatisch / lexikalische Übungen 

16. Sprechsituationen 

17. Rollenspiel 

18. Wir schreiben eine kurze Geschichte 

19. Deutsche Sprichwoerter 

20. Deutsche idiomatische Wendungen 

21. Deutsche Jugendsprache 

22. Unsere Ferienpläne 

                                               



 

314 

 

                                                   

7. 1. 3. ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 

Годишњи фонд наставе ликовне културе износи 36 часова 

Недељни фонд наставе ликовне културе износи 1 час 

 

     Циљ и задаци 

Циљ наставе ликовне културе јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и 

уметничку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, 

да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и 

образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост 

за предметне садржаје, као и да подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање у 

складу са демократским опредељењем друштва и карактером  овог наставног предмета. 
       

        Задаци 

 

Задаци образовно- васповног рада у настави ликовне културе састојe се у стварању разноврсних 

могућности  да кроз различите садржаје и облике рада током наставе ликовне културе сврха, циљеви и 

задаци образовања, као и циљеви наставе предмета ликовна култура буду у пуној мери реализовани 

развијању ученикове способности за: 

 коришћење свих ликовних елемената 

 ликовни стваралачки рад 

 коришћење различитих материјалa и медијума 

 усвајање естетских критеријума за креативно мишљење 

 доживљавање ликовних уметничких дела у оквиру културне баштине за  прeпознавање 

савремених кретања у уметности свог и другог народа 

 визуелну перцепцију и аперцепцију 

 критичко мишљење  

 оплемењивање животног  радног простора 

 активно стваралачко  деловање  у културном и уметничком животу средине   

 активно естетско унапређивање своје околине и очување природе и баштине  завичаја и 

домовине 

 неговање укупних људских достигнућа 

 будућа занимања, професионалну оријентацију 

 еманципацију личности ученика 

 културу рада. 
                                        

Оперативни задаци 

 

Ученици треба да:  

 проширују искуства у ликовном изражавању и развију ликовно-естетски  сензибилитет за: 

арабеску, пропорције, композицију и простор, обједињавање покрета игре и звука и 

фотографију  

 упознају основне елементе ликовне организације и припреме се за самостално и 

колективно преобликовање одређеног простора 

 се оспособе да повезују ликовни рад са литерарним и сценским изразом, звуком и 

покретом 

 упознају  вредности споменика културе и  своју културну баштину. 
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Глобална структура годишњег програма 

– 7. разред 
 

Ред.

бр. 

Назив наставне 

теме/целине 
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 Стандарди 

1. АРАБЕСКА   1 3 

 

 4 
ЛК.2.1.1.  ЛК.2.1.2.  ЛК.1.3.1.  ЛК.1.3.3.  

ЛК.1.3.4.  ЛК.2.3.1.  ЛК.3.3.1.  ЛК.3.3.3. 

2. ПРОПОРЦИЈЕ 

 

1 3 

 

 4 ЛК.3.1.1.  ЛК.3.1.2.  ЛК.3.2.2.  ЛК.3.2.4. 

3. 
КOМПO3ИЦИЈА И 

ПРОСТОР 

 

17 2 

 

 19 
ЛК.2.2.1.  ЛК.2.2.2.  ЛК.2.1.1.  ЛК.3.2.3.  

ЛК.3.2.4. 

4. 

ОБЈЕДИЊАВАЊЕ 

ПОКРЕТА, ИГРЕ И 

ЗВУКА 

 

2 4 

 

 6 
ЛК.2.1.1.  ЛК.2.1.2.  ЛК.2.2.1.  ЛК.3.3.2.  

ЛК.3.3.3. 

5. ФОТОГРАФИЈА 

 

2 1 

 

 3 
ЛК.2.1.1.  ЛК.3.1.2.  ЛК.3.2.2.  ЛК.3.2.4.  

ЛК.3.2.3.  ЛК.3.3.1.  ЛК.3.3.2.  ЛК.3.3.3. 

Свега  23 13  
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Образовни стандарди су дефинисани за следеће области: Медији, материјали и технике визуелних уметности, 

Елементи, принципи и садржаји (теме, мотиви, идеје...) визуелних уметности и Улога, развој и различитост 

визуелних уметности. 

Термином визуелна уметност обухваћени су традиционални медији ликовних и примењених уметности 

(цртање, сликање, вајање, графика, керамика, костимографија...), савремени медији (телевизија, филм, сви облици 

дизајна и дигиталне уметности...), архитектура, фолклорна уметност, уметнички занати (ткање, грнчарија, накит, 

радови у дрвету, папиру и другим материјалима). 

У оквиру сваке области развијени су кратки искази no нивоима, тј. описане су способности, знања и вештине 

ученика. Они су дефинисани преко кључних компоненти учења: основних знања, стваралачких способности и 

критичког мишљења. 
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Област 
Ученик зна и уме 

на основном нивоу на средњем нивоу на напредном нивоу 

М
Е

Д
И

Ј
И

, 
М

А
Т

Е
Р

И
Ј
А

Л
И
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 Т

Е
Х

Н
И

К
Е

 

В
И

З
У

Е
Л

Н
И

Х
 У

М
Е

Т
Н

О
С

Т
И

 

1.1.1. разликује и користи (у свом 

раду) основне медије, материјале и 

технике (цртање, сликање, вајање) 

визуелних уметности 

1.1.2. изводи дводимензионалне и 

тродимензионалне радове 

1.1.3. описује свој рад и радове 

других (нпр. исказује утисак) 

2.1.1. познаје и користи 

(у свом раду) основне 

изражајне могућности 

класичних и савремених 

медија, техника и 

материјала визуелних 

уметности 

2.1.2. образлаже свој рад 

и радове других (нпр. 

наводи садржај, тему, 

карактеристике 

технике...) 

 

3.1.1. познаје и користи различите 

изражајне могућности класичних 

и савремених медија, техника и 

материјала визуелне уметности 

3.1.2. одабира адекватна средства 

(медиј, материјал, технику, 

поступак) помоћу којих ће на 

најбољи начин реализовати своју 

(одабрану) идеју 

Е
Л

Е
М

Е
Н

Т
И

, 
П

Р
И

Н
Ц

И
П

И
 И

 С
А

Д
Р

Ж
А

Ј
И

 (
T

E
M

E
, 
М

О
Т

И
В

И
, 

И
Д

Е
Ј
Е

..
.)

 В
И

З
У

Е
Л

Н
И

Х
 У

М
Е

Т
Н

О
С

Т
И

 

 

 

1.2.1. описује свој рад и радове 

других (нпр. исказује утисак) 

2.2.1. одабира адекватан 

садржај да би представио 

неку идеју или концепт 

2.2.2. образлаже свој рад 

и радове других (нпр. 

наводи садржај, тему, 

карактеристике 

технике...) 

3.2.1. одабира адекватна средства 

(медиј, материјал, технику, 

поступак) помоћу којих ће на 

најбољи начин реализовати своју 

(одабрану) идеју 

3.2.2. изводи радове са одређеном 

намером, користећи основне 

визуелне елементе и принципе да 

би постигао одређени ефекат 

3.2.3. користи тачне термине (нпр. 

текстура, ритам, облик...) из 

визуелних уметности (примерене 

узрасту и садржају) када 

образлаже свој рад и радове 

других 

3.2.4. уочава међусобну 

повезаност елемената, принципа и 

садржаја на свом раду и на 

радовима других 
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1.3.1. описује разлике које уочава на 

уметничким радовима из различитих 

земаља, култура и периода 

1.3.2. зна да наведе различита 

занимања за која су потребна знања 

и вештине стечени учењем у 

визуелним уметностима (нпр. 

костимограф, дизајнер, архитекта...) 

1.3.3. познаје места и изворе где 

може да прошири своја знања везана 

за визуелне уметности (нпр. музеј, 

галерија, атеље, уметничка 

радионица...) 

1.3.4. зна неколико примера примене 

визуелних уметности у 

свакодневном животу 

 

2.3.1. лоцира одабрана 

уметничка дела у 

историјски и друштвени 

контекст 

 

3.3.1. анализира одабрана 

уметничка дела у односу на време 

настанка и према културној 

припадности (описује основне 

карактеристике, намеру 

уметника...) 

3.3.2. описује потребна знања и 

вештине који су неопходни у 

занимањима везаним за визуелне 

уметности 

3.3.3. користи друга места и 

изворе (нпр. библиотека, 

интернет...) да би проширио своја 

знања из визуелних уметности 

3.3.4. разуме међусобну 

повезаност и утицај уметности и 

других области живота 
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Тематска структура годишњег програма 

 

Предмет: Ликовна култура – 7. разред 

Наставна тема: АРАБЕСКА 

 

Садржај 
(наставне јединице) 

Исходи Стандарди 
Активности, 

облици, методе 
Средства 

Евалуација 
самоевал. 

- Арабеска I 

- Перцепција - аперцепција 

- Цртање, сликање, вајање; 
одговарајућа средства и 

материјали 

- Арабеска II - вежбање, 

естетска анализа... 

 

Ученици треба да 

- прошире искуства у 

ликовном изражавању 

и развију ликовно-

естетски   

сензибилитет  за: 

арабеску,  

 

ЛК.2.1.1.  

ЛК.2.1.2.  

ЛК.1.3.1.  

ЛК.1.3.3.  

ЛК.1.3.4.  

ЛК.2.3.1.  

ЛК.3.3.1.  

ЛК.3.3.3. 

Демонстрација 

Графички 

радови 

Опажање 

Објашњавање 

Цртање,  

Сликање,  

Вежбање 

 

 

Писани материјали 

и извори 

Уџбеник 

Слике 

Цртачки, 

сликарски, вајарски 

и други материјали, 

дидактичка и друга 

очигледна средства  

Михраб маузолеја 

у Сангди Рукаџи 

Капител у џамији у 

Алхамбри 

Михраб из Мејдан-

џамије у Кашану, 

1226. године 

Станица метроа у 

Паризу, око 1900, 

Хектор Гимар 

 

 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

продукти 

ученикових 

активности 

белешке 

задовољство 

ученика на 

часу 

домаћи задаци 

 

Корелација: 

Српски језик 
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Наставна тема: ПРОПОРЦИЈЕ 

 

Садржај 
(наставне јединице) 

Исходи Стандарди 
Активности, 

облици, методе 
Средства 

Евалуација 
самоевал. 

- Пропорције I  

- Перцепција 

- Цртање;  природни 
угљени штапићи, 

оловке с меким 

графитним улошком, 

папири... 

- Пропорције II - 

вежбање и естетска 

анализа  

-  

Ученици треба да: 

- прошире искуства 

у ликовном 

изражавању и 

развију 

ликовноестетски   

сензибилитет  за 

пропорције,  

- упознају основне 

елементе ликовне 

организације  

ЛК.3.1.1.  

ЛК.3.1.2.  

ЛК.3.2.2.  

ЛК.3.2.4. 

Разговор 

Демонстрација 

Графички 

радови 

Опажање 

Објашњавање 

Цртање 

Вежбање 

Естетска 

анализа 

 

 

Уџбеник 

Слике 

Цртежи 

Фотографије 

Предмети и објекти из 

природе 

Оловке с меким 

графитним улошком, 

папири, пакпапир... 

дидактичка и остала 

очигледна средства 

Партенон, детаљ, 448-438. 

године пре нове ере 

Св. Донат, Задар, IX век 

Сахрана грофа Оргаса, 

Доменико Теотокопулос 

ел Греко (1541-1614) 

Катедрала св. Трипуна, 

Котор, 1166. година 

Крштење Христово, 

Теодор Крачун (прва 

половина XVIII ВЕКА-

1781) 

Врата пакла, 1880-1917, 

Огист Роден (1840-1917) 

Ефеб из Маратонског 

залива, IV век пре нове 

ере, Праксител 

Ахил (Дорифор), 

бронзана копија према 

статуи из 445. године, 

Поликлет 

Света Ана, Богородица и 

дете, Леонардо да Винчи 

(1452-1519) 

 

 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

продукти 

ученикових 

активности 

белешке 

задовољство 

ученика на 

часу 

домаћи задаци 

 

Корелација: 

Српски језик 
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Наставна тема: КOМПO3ИЦИЈА И ПРОСТОР 

Садржај 
(наставне јединице) 

Исходи Стандарди 
Активности, 

облици, методе 
Средства 

Евалуација 
самоевал. 

- Равнотежа облика у 

простору са 

преобликовањем  

-  Перцепција - 
аперцепција 

- Цртање, сликање, 
вајање; одговарајућа 

средства и материјали 

- Равнотежа масе у 

простору 

-  Перцепција - 
аперцепција 

-  Цртање, сликање, 
вајање; одговарајућа 

средства и материјали 

- Равнотежа боје у 

простору  

-  Перцепција- 
аперцепција 

- Одговарајућа средства и 
материјали 

- Компоновање величина у 

простору 

- Перцепција 

- Цртање, сликање, 
вајање; одговарајућа 

средства и материјали 

- Компоновање више 

ритмичких целина 

различитог значења у 

простору 

- Перцепција 

- Цртање, сликање, 
вајање; одговарајућа 

средства и материјали 

- Понављање облика у 

простору 

- Перцепција 

-  Цртање, сликање, 
вајање; одговарајућа 

средства и материјали. 

- Степеновање облика у 

одређеном простору  

- Перцепција - 
аперцепција 

- Цртање, сликање, 
вајање; одговарајућа 

средства и материјали 

Ученици треба да: 

- прошире искуства 

у ликовном 

изражавању и 

развију 

ликовноестетски   

сензибилитет  за 

композицију и 

простор 

- упознају основне 

елементе ликовне 

организације и 

припреме се за 

самостално и 

колективно 

преобликовање 

одређеног 

простора; 

 

ЛК.2.2.1.  

ЛК.2.2.2.  

ЛК.2.1.1.  

ЛК.3.2.3.  

ЛК.3.2.4. 

Разговор 

Демонстрација 

Графички 

радови 

Опажање 

Објашњавање 

Цртање,  

Вајање 

Сликање 

Вежбање 

Естетска 

анализа 

Перцепција 

Аперцепција 

 

 

Уџбеник 

Слике 

Цртежи 

Фотографије 

Предмети и објекти из 

природе 

Оловке с меким 

графитним улошком, 

папири, пакпапир... 

дидактичка и остала 

очигледна средства  

Темпера боје (црна и 

бела), четке,  

Глина, глинамол, 

пластелин 

Хиле Бабе, Гране Халс 

(1580/81-1661)  

Веридба св. Катарине, око 

1628, Питер Паул Рубенс 

(1577-1640) 

Менине, Дијего Родригез 

де Силва Веласкез (1599-

1660) 

Баханалије, Тицијан 

(1487-1576) 

Бар у Фоли-Бержеру, 

Едуар Мане (1832-1883) 

Брод с робљем, 1839, 

Вилијам Тарнер (1773-

1851) 

Добар дан, господине 

Курбе, 1854, Гистав 

Курбе (1819-1877) 

Орачи, 1923-25, Рихард 

Јакопич (1869-1943) 

Дама у црном, 1907, Јосип 

Рачић (1885-1908) 

Тетка Лујка у врту, 1911, 

Мирослав Краљевић 

(1885-1913) 

Сликар у атељеу, 1913, 

Иван Радовић (1894-1973) 

Новац краља Алфреда, IX 

век 

Олтар у цркви Сан 

Амброђо у Милану, око 

835. године 

Чешаљ од слоноваче 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

продукти 

ученикових 

активности 

белешке 

задовољство 

ученика на 

часу 

домаћи 

задаци 
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- Контраст, светлина 

површина и облика у 

одређеном простору 

- Перцепција - 
аперцепција 

- Цртање, сликање, 
вајање; одговарајућа 

средства и материјали 

- Сродност ликовних 

вредности у одређеном 

простору 

- Перцепција - 
аперцепција 

-  Цртање, сликање, 
вајање; одговарајућа 

средства и материјали 

- Композиција и простор - 

вежбање 

- Композиција и простор - 

естетска анализа 

Св. Јован Јеванђелист, око 

1147. године 

Ахил испраћа Брисејису, 

Помпеји, око 75. г. 

Наслон Тутанкамоновог 

престола, XIV век пре 

нове ере 

Бронзани ибрик, VII в. 

Крал. помиче краљицу, 

1944, Маркс Ернест 

(1891-1976) 

Распеће Христово, 

Студеница, 1209. год. 

Одрицање Петрово, 

Христ пред Пилатом, 

1300. црква св. Апостола 

у Пећи 

Катедрала у Вормсу 

Нотр-Дам-ле-Гранд у 

Поатјеу, XII век 

Катедрала у Буржу, детаљ 

Св. Наум у Охриду 

Богородица канцелара 

Ролена, Јан ван Ајк (1390-

1441) 

Путовање мудраца у 

Витлејем,   1459-1463.  

Бенцо Госоли (1420-1497) 

Екстаза св. Терезе, око 

1647, Лоренцо Бернини 

(1598-1680) 

Композиција у црвеном, 

жутом, плавом, 1920, Пит 

Мондријан (1872-1944) 

Композиција А-ХХ, 1924, 

Ласло Мохољ Нађ (1895-

1946) 

Црвени и црни квадрат, 

1914-15, Казимир 

Маљевич (1878-1935) 

Корелација: 

Српски језик 
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Наставна тема: ОБЈЕДИЊАВАЊЕ ПОКРЕТА, ИГРЕ И ЗВУКА 

 

Садржај 
(наставне јединице) 

Исходи Стандарди 
Активности, 

облици, методе 
Средства 

Евалуација 
самоевал. 

- Постављање на сцену 

једноставне приче; 

припреме; скице, 

планови, идеје за 

детаље; одређивање 

главних и споредних 

личности, светлосни и 

звучни ефекти, декор, 

маске, костими, 

реализација. Ритам 

дешавања (успорен, 

убрзан, наизменичан) у 

интервалима одређеног 

трајања. 

- Груписање и 

преплитање различитих 

врста опажаја  

- Комбиновани - 

Одговарајућа средства и 

материјали 

 

Ученици треба да: 

- прошире искуства 

у ликовном 

изражавању и 

развију 

ликовноестетски   

сензибилитет  за 

обједињавање 

покрета игре и 

звука; 

- се оспособе да 

повезују ликовни 

рад с литерарним 

сценским изразом, 

звуком и покретом 

-  

ЛК.2.1.1.  

ЛК.2.1.2.  

ЛК.2.2.1.  

ЛК.3.3.2.  

ЛК.3.3.3. 

Разговор 

Демонстрација 

Графички 

радови 

Опажање 

Објашњавање 

Цртање, 

графика 

Сликање 

Подстицање 

стваралачког 

мишљења и 

понашања 

 

 

Уџбеник 

Слике 

Цртежи 

Фотографије 

Предмети и објекти из 

природе 

Маске 

Костими 

Светлосни и звучни 

ефекти 

Кратер, борови доносе 

поклоне Пандори и игра 

Сатира  

Комичан призор, рељеф, 

Напуљ  

Балет Конфете, детаљ 

Балет L`air d`esprit, детаљ 

Фонтана испред 

аудиторијума у 

Портленду, Орегон 

Два кловна 

 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

продукти 

ученикових 

активности 

белешке 

задовољство 

ученика на 

часу 

домаћи 

задаци 

 

Корелација: 

Српски језик 
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Наставна тема: ФОТОГРАФИЈА 

 

Садржај 
(наставне јединице) 

Исходи Стандарди 
Активности, 

облици, методе 
Средства 

Евалуација 
самоевал. 

- Фотографија 

- Перцепција 

- Одговарајућа средства 

и материјали 

 

Ученици треба да: 

- прошире искуства 

фотографског језика и 

начина фотографског 

изражвања;  

- начина сликања – 

кадар, гро-план, уго 

фотографисања, 

технологија развијања 

филма, идејна страна 

фотографије 

- кратка историја 

фотографије  

- практични задаци у 

реализацији 

ЛК.2.1.1.  

ЛК.3.1.2.  

ЛК.3.2.2.  

ЛК.3.2.4.  

ЛК.3.2.3.  

ЛК.3.3.1.  

ЛК.3.3.2.  

ЛК.3.3.3. 

Демонстрација 

Графички радови 

Опажање 

Објашњавање 

Репродукција 

Фотографисање 

 

 

Уџбеник 

Слике 

Цртежи 

Фотографије 

Предмети и објекти 

из природе 

 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

продукти 

ученикових 

активности 

белешке 

задовољство 

ученика на 

часу 

домаћи задаци 

 

Корелација: 

Српски језик 
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                                                7. 1. 4. МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

Годишњи фонд наставе музичке културе износи 36 часова 

Недељни фонд наставе музичке културе износи 1 час 

 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ  

Циљ наставе музичке културе је да код ученика рaзвиjе интeрeсoвaња зa музичку умeтнoст, 

стваралачко и критичко мишљење, естетске критеријуме у циљу формирања одговорног односа према 

очувању музичког наслеђа и културe свoгa и других нaрoдa. 

 

 

Задаци: 

– Стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе 

музичке културе сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе музичке културе 

буду реализовани у пуној мери. 

– Стицање знања о музици различитих епоха и музичким инструментима 

– Развијање способности извођења музике (певање/свирање) 

– Развијање навике слушања музике, подстицања доживљаја и оспособљавање за разумевање 

музике 

– Подстицање креативности у свим музичким активностима (извођење, слушање, 

истраживање и стварање музике) 

– Даље упознавање основних елемената музичке писмености и изражајних средстава музичке 

уметности 

– Стварање одељењских ансамбала. 

 

Оперативни задаци 

– Певање и свирање, по слуху и из нотног текста;  

– Обрада различитих врста тактова; 

– Утврђивање појмова из основа музичке писмености и усвајање нових елемената; 

– Свирање на дечјим инструментима; 

– Извођење дечјих, народних, староградских  и уметничких песама; 

– Импровизовање мелодија на задати текст; 

– Упознавање нових инструмената; 

– Слушање уметничке и народне музике; 

– Информисање о композиторима и њиховим делима; 

– Развијање стваралачких способности; 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: српски језик, ликовна култура, историја, географија, 

математика, физика, верска настава, грађанско васпитање, физичко васпитање, информатика и 

рачунарство, страни језици. 
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САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 

4. ЧОВЕК И МУЗИКА 

 Историјско-стилске епохе (барок и класицизам) 

 Музички жанрови; 

5. МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ 

 Извођачки састави, инструменталне групе и инструменти (жичани), певачки гласови; 

6. ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

– Елементи музичке писмености; 

 Извођење певањем, свирањем и кроз покрет;  

 Традиционална и уметничка музика; 

 

      3.  СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

– Слушање вокално-инструменталних композиција домаћих и страних композитора;  

– Симфонијска музика уз основне информације о делу и композитору; 

– Препознавање гласова и инструмената;  

– Утицај музике на здравље. 

7. МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО  

– Импровизовање дијалога на мелодијским инструментима Орфовог инструментарија; 

– Компоновање музике на задати текст. 

 

Наставни програм се реализује кроз следеће области: 

13. Човек и музика 
14. Музички инструменти 

15. Извођење музике 

16. Слушање музике 
17. Музичко стваралаштво 

 

ГЛОБАЛНИ ГОДИШЊИ ПЛАН НАСТАВЕ МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редни 

број  
Наставна област 

Број  часова 

за обраду 
за друге 

типове 
укупно 

1. Човек и музика 7 3 10 

2. Музички инструменти 4 4 8 

3. Извођење музике 4 4 8 

4. Слушање музике 5 3 8 

5. Музичко стваралаштво / 2 2 

Укупно  21 15 36 
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МЕТОДЕ: 

 

 демонстрација 

 игра 

 практично учење 

 искуствено учење 

 вербалне (монолошка, дијалошка) 

 текстуална 

 интерактивна (кооперативна) 

 интегративна   

 учење путем открића и решавања проблема  

 

 

АКТИВНОСТИ  УЧЕНИКА: 

 мислиоци 

 активни посматрачи 

 активни слушаоци 

 извођачи 

 истраживачи 

 решаваоци проблема 

 организатори 

 планери 

 самопроцењивачи 

 партнери 

 пријатељи  

 

 

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА: 

 организатор наставе (усклађује циљеве, исходе, планира садржаје, средства, методе) 

 реализатор наставе (ствара прилике за учење, презентира садржаје, води циљани разговор,  

 партнер у педагошкој комуникацији (одговара на ученичка питања, поставља питања...) 

 преноси информације 

 иницијатор 

 аниматор 

 уочава њихова претходна знања, умења и способности; 

 мотивише ученике и развија њихова интересовања 

 правилно усмерава ученике за рад; 

 пружа помоћ у раду; 

 подстиче децу на самосталност; 

 прати индивидуалност у раду; 

 прати напредовање ученика 

 самоевалуација (прати ефекте сопственог рада) 

 учествује у регулисању социјалних односа у одељењу 
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ИСХОДИ 

 

  

По завршетку разреда, ученик ће бити у стању да: 

– истрaжуje извoђaчку и ствaрaлaчку упoтрeбу нoтнoг писмa;  

– бирa инструмeнтe пo њихoвoм изрaжajнoм пoтeнциjaлу; 

– идeнтификуje рaзвoj музичких тeмa тoкoм слушaњa; 

– идeнтификуje улoгу музикe у друштвeнo-истoриjским дoгaђajимa; 

– рaзликуje трaдициoнaлну музику свoг и других нaрoдa oд oбрaдa трaдициoнaлнe музикe;  

– пoвeзуje рaзличитe музичкe жaнрoвe сa нaмeнoм у свaкoднeвнoм живoту и инспирaциjoм 

кoмпoзитoрa; 

– извoди музику кoja нajвишe oдгoвaрa сaдржajу кojи жeли дa изрaзи пeвaњeм, свирaњeм и 

пoкрeтoм, сaмoстaлнo и у групи; 

– себе изрaжaвa глaсoм, инструмeнтoм и пoкрeтoм, сoлистички и у диjaлoгу сa другимa путeм 

импрoвизaциje; 

– прaти музичкe дoгaђaje у свojoj срeдини. 
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НИВОИ ПОСТИГНУЋА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

 

Редни 

број  
НАСТАВ

НА 

ОБЛАСТ 

Основни ниво: Средњи ниво: Напредни ниво: 

 

1. 

Ч
О

В
Е

К
 И

 М
У

З
И

К
А

 

Ученик уме да: 

- МК 1.1.1. препозна 

основне елементе 

главних музичких 

жанрова и главних 

историјско-стилских 

периодa; 

- МК 1.1.2. препозна и 

опише основне 

карактеристике 

народног стваралаштва. 

Ученик познаје: 

- МК. 2.1.3. 

основне карактеристике 

стилова и музичких 

жанрова;  

- МК 2.1.3. различите 

видове народног 

музицирања.  

- МК 2.1.3. могућности 

ИКТ-а у стицању знања 

о музици, слушању, 

музичком извођењу и 

стваралаштву; 

Ученик: 

- МК 2.1.2. разликује 

основне музичке облике; 

- МК.3.1.4. познаје 

могућности ИКТ-а у 

презентовању знања о 

музици              

- МК. 3.1.5. критички и  

аргументовано образлаже

својe утиске о музичком 

делу  

- МК 3.1.6. повезује 

облике музицирања са 

жанровским и 

историјско-стилским 

контекстом. 

2. М
У

З
И

Ч
К

И
 

И
Н

С
Т

Р
У

М
Е

Н
Т

И
 

- МК 1.1.2. препозна и 

опише основне 

карактеристике 

инструмената са 

диркама и других 

инструменталних 

група. 

Ученик: 

- МК 2.1.2. разликује 

групе инструмената и 

извођачке саставе и 

различите видове 

музичког изражавања; 

 

Ученик: 

- МК 2.1.2. разликује 

групе инструмената и 

познаје њихове 

карактеристике; 

- МК 3.1.1. разуме улогу 

музичких елемената и 

карактеристика музичких 

инструмената у 

постизању музичке 

изражајности и ефекта 

музике коју има на њега; 

 

3. 

С
Л

У
Ш

А
Њ

Е
 М

У
З

И
К

Е
 

Ученик уме, на основу 

слушања музичких 

примера да препозна: 

- МК 1.2.1. основне 

музичке изражајне 

елементе; 

- МК 1.2.2. извођачки 

састав; 

- МК 1.2.3. главне 

музичке жанрове; 

- МК 1.2.4. српски 

музички фолклор 

Ученик уме да препозна: 

- МК 2.2.1. музичке 

елементе; 

- МК 2.2.2. појединачне 

музичке инструменте и 

гласове; 

- МК 2.2.3. главне 

музичке облике; 

- МК 2.2.4. музичке 

жанрове. 

 

Ученик уме да 

анализира слушни  

пример и открије 

везу опажених 

карактеристика са:  

- МК 3.2.1. карактером 

музичког дела; 

- МК. 3.2.2. садржајем 

музичког дела; 

- МК. 3.2.3. жанром и 

историјско-стилским 

периодом 

- МК 3.2.4. музичким 

фолклором српског и 

других народа. 
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4. 

М
У

З
И

Ч
К

О
 И

З
В

О
Ђ

Е
Њ

Е
 

Ученик уме да: 

- МК 1.1.1. препозна 

основне елементе 

музичке писменостии, 

и везе између музике и 

покрета; 

- МК 1.3.1. пева 

једноставне народне и 

уметничке 

композиције; 

- МК 1.3.2. изводи 

једноставне 

композиције на 

инструменту; 

- МК 1.3.3 се изрази 

покретом. 

 

Ученик: 

- МК 2.1.1. употребљава 

нотно писмо и елементе 

музичке писмености; 

- МК 2.3.1. изводи 

једноставне народне и 

уметничке композиције 

на мелодијском 

инструменту; 

- МК 2.3.2. учествује у 

инструменталној 

пратњи; 

- МК 2.3.3. уме да 

комуницира покретом. 

Ученик уме да: 

- МК 1.3.4. музицира у 

групи уважавајући 

различите улоге чланова 

групе; 

- МК 2.3.4. изводи 

разноврсни музички 

репертоар певањем и/или 

свирањем, кроз покрет, 

индивидуално и у групи; 

- МК.3.1.3. анализира 

музичко изражавање 

покретом; 

- МК 3.3.2. активно 

учествује у музичком 

животу школе и 

заједнице.  

 

 

5. 

М
У

З
И

Ч
К

О
 С

Т
В

А
Р

А
Л

А
Ш

Т
В

О
 

Ученик уме да: 

- МК 1.4.1. направи 

музичке инструменте 

користећи предмете из 

окружења; 

- МК 1.4.2. осмисли  

мање музичке целине  

на основу понуђених  

модела; 

- МК 1.4.3. осмисли 

покрет уз музику; 

- МК 1.4.4. ствара 

пратеће ритмичке 

деонице на 

направљеним музичким 

инструментима. 

Ученик уме/може да: 

- МК 2.4.1. ствара 

пратеће мелодијско-

ритмичке деонице на 

музичким 

инструментима; 

- МК 2.4.3. осмисли 

серију покрета уз 

музику. 

- МК. 2.4.4. учествује  

у одабиру музике за дати 

жанровски и историјски  

контекст и уме да 

користи ИКТ. 

 

Ученик уме да: 

- МК. 3 4.2. импровизује  

и компонује мање  

музичке целине у  

оквиру различитих 

жанрова и стилова; 

- МК. 2.4.2. импровизује 

музички дијалог на 

инструменту и/или 

гласом; 

- МК. 3 4.3. учествује у  

осмишљавању музике и  

плеса за школску  

представу, приредбу или  

перформанс; 

- МК. 3.4.4. истражује  

различите могућности  

ИКТ-а. 

 

 

ПРAЋEЊE И ВРEДНOВAЊE УЧEНИКA 

Настава музичке културе подразумева учешће свих ученика, а не само оних који имају музичке 

предиспозиције. Како је предмет музичка култура синтеза вештина и знања, полазна тачка у процесу 

оцењивања треба да буду индивидуалне музичке способности и ниво претходног знања сваког ученика. 

Битни фактори за праћење музичког развоја и оцењивање сваког ученика су њeгoво знање, рaд, степен 

ангажованости, кооперативност, интeрeсoвaњe, стaв, умeшнoст и крeaтивнoст, али и напредовање у 

односу на претходна постигнућа. Тако се у настави музичке културе за исте васпитно-образовне 
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задатке могу добити различите оцене, као и за различите резултате исте оцене, због тога што се 

конкретни резултати упоређују са индивидуалним ученичким могућностима.  

Начин провере и оцена треба да подстичу ученика да напредује и активно учествује у свим видовима 

музичких активности. Главни критеријум за процес праћења и процењивања је начин ученичке 

партиципације у музичком догађају, односно да ли је у стању да прати музичко дело при слушању и 

како односно, да ли и како изводи и ствара музику користећи постојеће знање. 

У зависности од области и теме, постигнућа ученика се могу оценити усменом провером, краћим 

писаним проверама (до 15 минута) и проценом практичног рада и уметничког и стваралачког 

ангажовања. Поред ових традиционалних начина оцењивања, треба  користити и друге начине 

оцењивања као што су: 

 допринос ученика за време групног рада, 

 израда креативних задатака на одређену тему,  

 рад на пројекту (ученик даје решење за неки проблем и одговара на конкретне 

потребе), 

 специфичне вештине. 

 

У процесу вредновања резултата учења наставник треба да буде фокусиран на ученичку мотивацију и 

ставове у односу на извођење и стваралаштво, способност концентрације, квалитет а/перцепције и 

начин размишљања приликом слушања, као и примену тероетског знања у музицирању.  

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 

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. 

Када је у питању вредновање области Музичкo ствaрaлaштвo, оно трeбa врeднoвaти у смислу 

ствaрaлaчкoг aнгaжoвaњa учeникa, a нe прeмa квaлитeту нaстaлoг дeлa, jeр су и нajскрoмниje музичкe 

импрoвизaциje, креативно размишљање и стварање пeдaгoшки oпрaвдaнe. 

Узимајући у обзир све циљеве које процес учења, краткорочно и дугорочно треба да постигне, 

неопходно је имати на уму да се оквир вредновања процеса и резултата учења одвија највише у 

учениковом 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 резултата учења. 

Сумативно вредновање треба да буде осмишљено кроз задатке и активности које захтевају креативну 

примену знања. Диктате не треба практиковати ни задавати. 

 

 

 

 

 



 

331 

 

7.1.5. ИСТОРИЈА 

Годишњи фонд наставе историје износи 72 часа 

Недељни фонд наставе историје износи 2 часа 

 

Циљ и задаци 

    

Циљ наставе историје јесте да се ученици способе 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 развијање историјске 

свести и хуманистичко образовањe ученика. Настава историје треба да допринесе разумевању 

историјског простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса, као и развијању 

националног и европског идентитета и духа толеранције код ученика. 

Задаци наставе историје су: 

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе 

историје сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе историје буду у пуној мери 

реализовани 

- да ученици разумеју историјске догађаје, појаве и процесе, улогу истакнутих личности у развоју 

људског друштва и да познају националну и општу историју (политичку, економску, друштвену, 

културну...).  

 

      Оперативни задаци:  
Ученици треба да: 

 

- усвоје појам нови век и стекну знања о основним одликама тог историјског периода 

- стекну знања о историји најзначајнијих европских држава у новом веку  

- стекну знања о положају српског народа под турском, хабзбуршком и млетачком влашћу 

- стекну знања о настанку и развоју модерних српских држава до међународног признања 
независности 1878. године 

- упознају културна и научно-технолошка достигнућа Европе и света у новом веку 

- упознају културна и научно-технолошка достигнућа Срба у новом веку 

- стекну знања о знаменитим личностима новог века  
- развијају истраживачку радозналост и критички однос према историјским изворима.  
- стекну знања о развоју грађанских слобода и права током новог века 

 

 

Уџбеник који ће се користити 

 Бранка Бечановић,Јелена Јеврић,Звездана Петровић,  Историја за 7. разред основне 

школе,Клеtt 

 Историјски атлас, Завод за уџбенике и наставна средства 
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                     Глобални план   

 

Активности ученика и наставника кроз наставне теме 

 
Тема 1: 

 Активности ученика: усвајају нове појмове, бележе, повезују, закључују, читају, разумевају, 

излажу усмено, пишу реферате, праве паное, износе своја запажања, илуструју, оспособљавају се 

за коришћење различитих историјских извора, оспособљавају се да користе историјске карте 

 Активности наставника: дефинише нове појмове, објашњава, упућује, мотивише ученике за 

рад, осособљава ученике да користе различите историјске изворе, организује наставу, усмерава 

ученике и подстиче креативну атмосферу, наводи ученике да повезују ново градиво са оним што 

већ знају, оспособљава ученике да користе историјске карте 

      

 Тема 2: 

 Активности ученика: усвајају нове појмове, бележе, читају, износе своја запажања, усмено 

излажу, повезују стечена знања из различитих предмета, ради задатке, оспособавају се за рад на 

историјској карти, читају и тумаче различите текстове 

Редни  

број н. 

теме 

 

Назив наставне   

теме 

Број 

часова 

обраде: 

Број часова 

утврђивања: 

Број часова 

систематизације: 

Број 

часова 

укупно: 

1. 

Успон Европе 

( Европа од краја 

XV до краја XVIII 

века) 

6 5 1 12 

2. 

Српски народ под 

страном влашћу од 

XVI до XVIII века 

8 8 1 17 

3. 

Доба револуција 

( Европа и свет од 

краја XVIII века до 

70- тих година XIX 

века) 

12 7 1 20 

4. 

Нововековне српске 

државе Србија и 

Црна Гора ( до 

међународног 

признања 1878. 

године) 

10 7 1 18 

5. 

Српски народ под 

страном влашћу од 

краја XVIII века до 

седамдесетих 

година XIX века 

2 2 1 5 

     72 
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 Активности наставника: дефинише нове појмове, упућује, проверава, мотивише ученике за 

рад,  усмерава рад ученика, вреднује, наводи ученике да повезују ново градиво са оним што већ 

знају, оспособљава ученике за рад на историјској карти, мотивише ученике на додатна 

истраживања 

      Тема 3: 

 Активности у ченика: усвајају нове појмове, бележе, закључују, излажу усмено, учествују у 

дискусији, повезују стечена са новим знањима,  читају и тумаче дате текстове, оспособљавају се 

за рад на историјској карти, оспособљавају се да користе различите историјске изворе, пишу 

реферате, праве паное 

 Активности наставника: упућује, објашњава, дефинише нове појмове, проверава, вреднује, 

припрема избор из литературе, усмерава рад ученика, подстиче креативну атмосферу, наводи 

ученике да повезују ново градиво са оним што већ знају, оспособљава ученике за рад на 

историјској карти, оспособљава ученике да користе различите историјске изворе 

      Тема 4: 

 Активности ученика: повезују стечена знања са новим знањима, повезују стечена знања из 

различитих предмета, усвајају нове појмове, бележе, разумевају, закључују, излажу усмено, 

износе своја запажања, учествују у дискусији, раде задатке, учествују у групном раду, читају и 

тумаче дате текстове, оспособљавају се за рад на историјској карти, оспособљавају се да користе 

различите историјске изворе 

 Активности наставника: организује наставу, упућује ученике да повезују ново градиво са 

оним што већ знају, објашњава, дефинише нове појмове, проверава, припрема избор из 

литературе, подстиче креативну атмосферу, оспособава ученике да користе различите историјске 

изворе, усмерава тумачење историјских извора, оспособљава ученике за рад на историјској карти 

      Тема 5: 

 Активности ученика: бележе, повезују, закључују, излажу усмено, учествују у дискусији, 

повезују стечена са новим знањима,  читају и тумаче дате текстове, уочавају сличности и 

разлике, оспособљавају се за рад на историјској карти 

 Активности наставника: упућује, објашњава, проверава, усмерава рад ученика, прати рад 

ученика, подстиче креативну атмосферу, наводи ученике да повезују ново градиво са оним што 

већ знају, оспособљава ученике за рад на историјској карти 

  

Наставне методе: 
- монолошка 

- дијалошка 

- истраживачка 

- илустративно-демонстративна 

- комбиновани рад 

- писани радови 

-  рад на тексту 
 

Корелација: 
    -  географија 

    - ликовна култура 

    - српски језик 

    - верска настава 
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                          Табела образовних стандарда 
Наставна тема Историјско знање Истраживање и 

тумачење историје 
Успон Европе 

( Европа од краја 

XV до краја XVIII 

века) 

4. основни ниво: 
 препознаје значење 

основних појмова из 

историје цивилизације 

 именује најважније 

појаве из опште 

историје 

 зна на ком простору су 

се одиграле најважније 

појаве из опште 

историје 

 уме да наведе узроке и 

последице појава из 

прошлости 

5. средњи ниво: 
 уме да повеже личност 

и феномен са 

временском 

одредницом и периодом 

 препознаје да постоји 

повезаност појава из 

прошлости и 

садашњости 

 зна и разуме узроке и 

последице бажних 

историјских 

прекретница из опште 

историје 

6. напредни ниво: 
 уме да објасни 

специфичности важних 

историјских појмова и 

да их примени у 

одговарајућем 

контексту 

 зна специфичне детаље 

из опште историје 

 уме да закључи зашто 

је дошло до одређених 

историјских догађаја и 

које су последице 

4. основни ниво: 
 препознаје на основу 

историјских извора о 

којој појави, догађају и 

личности је реч 

 препознаје 

информације дате у 

форми слике 

 уме да прочита 

информације дате у 

форми историјске карте 

са легендом 

5. средњи ниво: 
 уме да закључи о ком 

је феномену реч на 

основу садржаја 

писаних историјских 

извора 

 уме да закључи о којем 

феномену је реч на 

основу сликовних 

извора 

 уме да одреди ухао 

гледања на историјску 

појаву 

6. напредни ниво: 
 уме да одреди 

анализом извора 

контест у којем је 

настао и контекст о 

којем говори извор 

 уме да издвоји разлике 

и сличности у 

тумачењима и изворима 

који се односе на исту 

појаву 

 

Српски народ под 

страном влашћу од 

XVI до XVIII века 

4. основни ниво: 
 именује најважније 

појаве из опште 

историје 

 именује најважније 

појаве из националне 

историје 

 зна на ком простору су 

се одиграле најважније 

појаве и догађаји из 

националне и опште 

историје 

2. основни ниво: 
 препознаје на основу 

историјских извора о 

којој појави, догађају и 

личности је реч 

 уме да прочита 

информације дате у 

форми слике  

 уме да прочита 

историјске информације 

дате у форми историјске 

карте са легендом 
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 уме да наведе узроке и 

последице најважнијих 

појава из прошлости  

5. средњи ниво: 
 уме да повеже личност 

и историјски феномен 

са одредницом и 

историјским периодом 

 препознаје да постоји 

повезаност националне, 

регионалне и светске 

историје 

 препознаје да постоји 

повезаност прошлости и 

садашњости 

 зна и разуме узроке и 

последице важних 

историјских феномена 

из националне  историје 

6. напредни ниво: 
 зна специфичне детаље 

из националне и опште 

историје 

 разуме начин на који 

су повезане појаве 

националне, 

регионалне, опште 

историје  

 разуме како су 

повезане прошлост и 

садашњост 

 уме да закључи зашто 

је дошло до одређених 

историјских догађаја и 

које су последице 

 

 2.  средњи ниво: 
 уме да закључи о којем 

догађају, личности и 

феномену реч на основу 

писаних извора 

  уме да закључи о 

којем је феномену реч 

на основу сликовних 

извора 

 уме да одреди из које 

епохе или простора је 

извор који је непознат 

ученику 

3.  напредни ниво: 
 уме да анализира и 

процени релевантност 

историјског извора 

 уме да одреди контекст 

у којем је настао извор 

и контескт о којем 

говори 

Доба револуција 

( Европа и свет од 

краја XVIII века до 

70- тих година XIX 

века) 

4. основни ниво: 
 именује најважније 

појаве из опште 

историје 

 зна на којем простору 

су се одиграле 

најважније појаве и 

догађаји из опште 

историје 

 уме да наведе узроке и 

последице најважнијих 

појава из прошлости 

5. средњи ниво: 
 уме да повеже личност 

и феномен са 

одговарајућом  

временском 

одредницом  и 

периодом 

 препознаје да постоји 

4. основни ниво: 
 уме да прочита 

информације дате у 

форми историјске карте 

са легендом 

 

5. средњи ниво: 
 уме да закључи о којем 

догађају, феномену и 

личности је реч на 

основу писаних извора 

 уме да закључи о ком 

феномену је реч на 

основу сликовних 

извора 

 уме да одреди из које 

епохе или простора је 

извор када је текст 

непознат ученику 

6. напредни ниво: 
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веза националне, 

регионалне и светске 

историје 

 зна и разуме узроке и 

последице важних 

прекретница из опште 

историје 

6. напредни ниво: 
 уме да објасни 

специфичности важних 

појмова и да их 

примени у 

одговарајућем 

контексту 

 зна специфичне детаље 

из опште историје 

 разуме начин на који 

су повезане појаве  

националне, 

регионалне, опште 

историје  

 уме да анализира и 

процени ближе 

хронолошко порекло 

извора 

 уме да одреди контекст 

у којем је је настао 

извор и контекст о 

којем извор говори 

 

Нововековне српске 

државе Србија и 

Црна Гора ( до 

међународног 

признања 1878. 

године) 

4. основни ниво: 
 именује најважније 

појаве и догађаје из 

националне историје 

 зна на којем простору 

су се одиграле важне 

појаве и догађаји из 

националне историје 

 уме да наведе узроке и 

последице најважнијих 

појава из прошлости 

5. средњи ниво: 
 препознаје да постоји 

повезаност националне, 

регионалне и светске 

историје 

 препознаје да постоји 

повезаност прошлости и 

садашњости 

 зна и разуме узроке и 

последице историјских 

феномена из 

националне историје 

6. напредни ниво: 
 зна специфичне детаље 

из опште и националне 

историје 

 разуме како су 

повезане појаве из 

прошлости и 

садашњости 

  уме да закључи зашто 

је дошло до одређених 

историјских догађаја и 

какве су последице 

4. основни ниво: 
 препознаје на основу 

извора о којој појави, 

догађају и личности је 

реч 

 препознаје једноставне 

инфорације дате у фори 

слике 

 уме да прочита 

информације дате у 

форми историјске карте 

са легендом 

5. средњи ниво: 
 уме да закључи о којем 

феномену је реч на 

основу писаног извора 

 уме да закључи о којем 

феномену је реч на 

основу сликовних 

извора 

 уме да одреди угао 

гледања на историјску 

појаву  

6. напредни ниво: 
 уме да анализира и 

процени релевантност 

извора 

 уме да одреди контескт 

у којем је извор настао 

и контекст о којем 

говори извор 

 уме да издвоји 

сличности и разлике у 

тумачењима и изворима 

који говоре о истој 
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појави 

Српски народ под 

страном влашћу од 

краја XVIII века до 

седамдесетих 

година XIX века 

4. основни ниво: 
 препознаје значее 

основних појмова из 

историје цивилизације 

 зна на којем простору 

су се одиграли 

најважнији догађаји и 

појаве из националне и 

опште историје 

 уме да наведе узроке и 

последице најважнијих 

појава из прошлости   

5. средњи ниво: 
 препознаје да постоји 

повезаност националне, 

регионалне и светске 

историје 

 зна и разуме узроке и 

последице важних 

историјских феномена у 

националној историји 

 зна и разуме узроке и 

последице важних 

историјских 

прекретница из опште 

историји 

6. напредни ниво: 
 зна специфичне детаље 

из националне и опште 

историје 

 разуме на који начин 

су повезане појаве 

националне, 

регионалне, опште 

историје 

 уме да зкључи зашто је 

дошло до одређених 

историјских догађаја и 

какве су последице  

4. основни ниво: 
 препознаје на основу 

извора о којем догађају, 

појави или личности је 

реч 

 уме да прочита 

једноставне 

информације дате у 

форми историјске карте 

са легендом 

5. средњи ниво: 
 уме да закључи о којем 

догађају, феномену и 

личности је реч на 

основу писаних извора 

 уме да закључи о којем 

феномену је реч на 

основу сликовних 

извора 

 уме да одреди из које 

епохе или географског 

простора је текст 

историског извора 

непознат ученику 

6. напредни ниво: 
 уме да анализира и 

процени релевантност 

историјског извора 

 уме да одреди контекст 

у којем је настао извор 

и контекст о којем 

говори 

 уме да издвоји разлике 

и сличности у 

тумачењима  и 

изворима који се односе 

на исту појаву  
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План евалуације 

 
Начин провере исхода тематске области 
Усмена провера знања  Успон Европе ( Европа од краја 

XV до краја XVIII века) 

 Доба револуција ( Европа и свет 

од краја XVIII века до 70- тих 

година XIX века) 

 Српски народ под страном 

влашћу од краја XVIII до 70 – тих 

година XIX века 

Израда паноа и реферата  Успон Европе ( Европа од краја 

XV до краја XVIII века) 

 Доба револуција ( Европа и свет 

од краја XVIII века до 70- тих 

година XIX века) 

 Нововековне српске државе 

Србија и Црна Гора ( до 

међународног признања 1878. 

године ) 

Писмена провера знања 

( израда контролних вежби ) 
 Српски народ под страном 

влашћу од XVI до XVIII века 

 Нововековне српске државе 

Србија и Црна Гора ( до 

међународног признања 1878. 

године ) 

 
Додатна настава из историје организује се за ученике који изузетно напредују у раду. 

Програмски садржаји ове наставе обухватају изабране садржаје из редовне наставе који се сада 

обрађују комплексније, историјске изворе за период који се обрађује у редовној настави. 

Допунска настава се организује и 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 у основној  школи. 

 

Слободне активности ученика, који су посебно заинтересовани за историју, могу се 

организовати кроз разне секције младих историчара. 
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                                               7. 1. 6. ГЕОГРАФИЈА 

 

Годишњи фонд наставе географије износи 72 часа 

Недељни фонд наставе географије износи 2 часа 

 

 

Циљ и задаци: 

   

  Циљ наставе географије јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и научну 

писменост,  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 односа према свом завичају, држави, 

континенту и свету као целини и толерантног става према различитим народима, њиховим културама и 

начину живота 

  

 

Задаци наставе географије су вишеструки. Њиховим остваривањем ученици треба да: 

  

- стекну знања о битним природногеографским одликама ваневропских  континената, њихових 

регија и појединих држава 

-  стекну знања о друштвеногеографским одликама ваневропских континената, њихових регија и 

појединих држава 

-   се оспособе за праћење и разумевање економских и друштвених активности и промена у 

савременом свету и њиховом доприносу општем развоју и напретку човечанства 

-    упознају регионалне разлике и комплементарност савременог света; 

-  разумеју проблеме у савременом свету (пренасељеност, неједнак привредни       развој, недостатак 

хране, воде, енергије, минералних сировина, еколошки проблеми, болести, ратови и друго) 

- развијају национални идентитет и упознају значај толеранције у мултиетничким, мултијезичким 

и мултикултуралним срединама у свету; 

-   упознају различите културе континената, њихових регија и држава и кроз то развијају општу 

културу 

- развијају жељу и стичу потребу за даље образовање и самообразовање са циљем да се што 

успешније укључе у даље стручно оспособљавање 

- кроз рад у настави географије проширују знања из картографије и оспособе се за самостално 

коришћење географске карте у стицању нових знања и у свакодневном животу 

- оспособе за самостално коришћење географске литературе и различитог графичког и 

илустративног материјала у циљу лакшег савладавања наставног градива и оспособљавања за 

самостални рад. 

 

 

Садржаји програма 

 

 Увод у програмске садржаје(1) 

 Опште географске одлике  Азије (22) 

 Опште географске одлике Африке (15); 

 Опште географске одлике Северне Америке (11); 
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 Опште географске одлике Средње Америке (3); 

 Опште географске одлике Јужне Америке (8); 

 Опште географске одлике Аустралије и Океаније (5); 

 Поларне области(4) 

 Свет као целина(2) 

 Систематизација градива(2) 

 

 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН 

 

 

 

 

 

Тема обрада утврђивање укупно корелација 

Географска обележја Азије (22) 14 8 22 Биологија, историја, 

ликовна култура 

Опште географске одлике Азије(5) 3 2 5 Биологика, физика 

Југозападна Азија(3) 2 1 3 Биологија , физика 

Јужна Азија(3) 2 1 3 Биологика, физика 

Југоисточна Азија(3) 2 1 3 Историја, математика 

Средња Азија(2) 1 1 2 Биологија, историја 

Источна Азија(6) 4 2 6 Математика 

Географска обележја Африке(15) 9 6 15 Билогија, историја, 

ликовна култура 

Опште географске одлике Африке(5) 3 2 5 Математика, 

биологија, историја 

Северна Африка(3) 2 1 3 Биологија, историја 

Источна  Африка(2) 1 1 2 Биологија, историја 

Западна и Централна Африка(3) 2 1 3 Биологија, историја 

Јужна Африка(2) 1 1 2 Биологија, историја 

Географска обележја Северне Америке 

(11); 

 

7 4 11 Биологија , физика 

     

Географска обележја Средње Америке  

(3); 

2 1 3 Биологика, физика 

Географска обележја Јужне Америке 

(8); 

5 3 8 Историја, математика 

Географска обележја Аустралије и 

Океаније (5) 

3 2 5 Биологија, историја 

Поларне  области(4) 2 2 4 Биологија 

     

Свет као целина(2) 1 1 2 Историја 

Систематизација градива(2)   2  
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Наставне методе: 
- дијалошка,  

- монолошка,  

- илустративно-демонстративна  

- истраживачка 

- подстицајна, 

- интерактивна, 

- сазнајна, 

- илустровна, 

- стваралачка, 

- кооперативна. 

 

Активности наставника: 
Организује, информише, објашњава, стимулише, подстиче ученика , прати развој ученика, 

преноси знање, оцењује, утиче на социјалне односе... 

 

Активности ученика: 

Решавају задатке, јачају самосталности способност индивидуалног учења, вежбају , понављају, 

активни су слушаоци, организују... 

 

Начин оцењивања: 

- Усмено проверавање наставног градива уз коришћење илустративних средстава (географска 

карта Азије, Африке, Америке, Аустралије, графички прикази и сликовити материјал); 

- Вежбе на немој карти; 

- По потреби, кратке, петнаестоминутне вежбе;  

- Оцењивање тематских радова (реферати) и презентација; 

- Провера домаћих задатака 

 

Литература за остваривање програма 

Географија 7  - аутори Винко Ковачевић, мр Сања Топаловић, издавачка кућа КЛЕТТ,  

ИСБН 978-86-7762-735-5, Београд, 2018.год 

Географски атлас 

Неме карте ваневропских континената 

 

  За додатну наставу опредељују се ученици изнад просечних способности и посебних 

интересовања за наставу географије. 
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План  додатног рада  
                                                        

Садржај Задаци 

1. Јован Цвијић Стицање знања о животу и раду Јована 

Цвијића 

2. Кретања Земље Разјашњавање узрока и последица 

3. Размер карте Вежбање задатака 

4. Рељеф Азије Упознавање природних реткости 

5. Реке и језера Азије Упознавње природних реткости 

6. Богатства и проблеми 

Југозападне Азије 

Разумевање узрока честих ратова на простору 

Југозападне Азије 

7. Утицај монсуна на живот људи Схватање огромног утицаја монсуна 

8. Индонезија Упознавање природних реткости 

9. Кина Упознавање природних реткости 

10. Привреда Јапана Обашњавање моћне привреде Јапана 

11. Колонизација Африке Схватање узтока и последица 

12. Сахара Ширење знања о највећој пустињи на свету 

13. Суецки и Панамски канал Схватање разлога и начина градње 

14. Колумбова путовања Упознавање са детаљима пута 

15. Национални паркови у САД Упознавање природних реткости 

16. Кордиљери Упознавање природних реткости 

17. Амазонија Схватање значаја опстанка шума 

18. Маје, Инке и Астеци Упознавање са достигнућима старих 

цивилизација 

19. На далеким острвима Океаније Упознавање природних реткости 

20. Освајање полова Упознавање са тешкоћама освајања полова 

 

                               Образовни стандарди 
 

Редни 

број 

нас. 

теме 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

Образовни стандарди 

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

 

I 

 

Географска 

обележја Азије 

 
Г.Е. 1.1.3. Препознаје и 

чита географске и 

допунске елементе 

карте 

Г.Е. 1.4.2. Именује 

континенте и 

препознаје њихове 

основне природне и 

друштвене одлике 

 

Г.Е. 2.1.2. Одређује 

положај места и 

тачака на геог.карти 

Г.Е. 2.1.3. Препознаје 

и објашњава 

географске чињенице 

– објекте, појаве, 

процесе који су 

представљени 

моделом, сликом, 

графиком, табелом.. 

Г.Е. 2.1.4. . Приказује 

Г.Е. 3.1.1. Доноси закључке 

о просторним 

(топографским) и 

каузалним везама 

географских чињеница – 

објеката, појава, процеса и 

односа на основу анализе 

географске карте 

Г.Е. 3.4.3. објашњава 

географске везе (просторне 

и каузалне, директне и 
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понуђене географске 

податке: на немој 

карти, разним 

средствима -бојама, 

линијама, 

симболичким 

картографским 

знацима 

Г.Е. 2.4.2. Описује 

природне и 

друштвене одлике 

континената и наводи 

њихове географске 

регије 

индиректне) и законитости 

(опште и посебне) на 

ваневропским 

континентима и уме да 

издвоји географске регије 

 

II 

 

Географска 

обележја 

Африке 

 

Г.Е. 1.1.3. Препознаје и 

чита географске и 

допунске елементе 

карте 

Г.Е. 1.4.2. Именује 

континенте и 

препознаје њихове 

основне природне и 

друштвене одлике 

Г.Е. 2.1.2. Одређује 

положај места и 

тачака на геог.карти 

Г.Е. 2.1.3. Препознаје 

и објашњава 

географске чињенице 

– објекте, појаве, 

процесе који су 

представљени 

моделом, сликом, 

графиком, табелом.. 

Г.Е. 2.1.4. . Приказује 

понуђене географске 

податке: на немој 

карти, разним 

средствима -бојама, 

линијама, 

симболичким 

картографским 

знацима 

Г.Е. 2.4.2. Описује 

природне и 

друштвене одлике 

континената и наводи 

њихове географске 

регије 

Г.Е. 3.1.1. Доноси закључке 

о просторним 

(топографским) и 

каузалним везама 

географских чињеница – 

објеката, појава, процеса и 

односа на основу анализе 

географске карте 

Г.Е. 3.4.3. објашњава 

географске везе (просторне 

и каузалне, директне и 

индиректне) и законитости 

(опште и посебне) на 

ваневропским 

континентима и уме да 

издвоји географске регије 

 

III 

 

Географска 

обележја 

Северне 

Америке 

 

Г.Е. 1.1.3. Препознаје и 

чита географске и 

допунске елементе 

карте 

Г.Е. 1.4.2. Именује 

континенте и 

препознаје њихове 

основне природне и 

друштвене одлике 

Г.Е. 2.1.2. Одређује 

положај места и 

тачака на геог.карти 

Г.Е. 2.1.3. Препознаје 

и објашњава 

географске чињенице 

– објекте, појаве, 

процесе који су 

представљени 

моделом, сликом, 

графиком, табелом.. 

Г.Е. 2.1.4. . Приказује 

понуђене географске 

податке: на немој 

карти, разним 

средствима -бојама, 

линијама, 

симболичким 

картографским 

знацима 

Г.Е. 2.4.2. Описује 

природне и 

друштвене одлике 

континената и наводи 

њихове географске 

регије 

Г.Е. 3.1.1. Доноси закључке 

о просторним 

(топографским) и 

каузалним везама 

географских чињеница – 

објеката, појава, процеса и 

односа на основу анализе 

географске карте 

Г.Е. 3.4.3. објашњава 

географске везе (просторне 

и каузалне, директне и 

индиректне) и законитости 

(опште и посебне) на 

ваневропским 

континентима и уме да 

издвоји географске регије 

 

IV 

 

Географска 

обележја 

Средње 

Г.Е. 1.1.3. Препознаје и 

чита географске и 

допунске елементе 

карте 

 

Г.Е. 2.1.2. Одређује 

положај места и 

тачака на геог.карти 

Г.Е. 2.1.3. Препознаје 

и објашњава 

географске чињенице 

– објекте, појаве, 

Г.Е. 3.1.1. Доноси закључке 

о просторним 

(топографским) и 

каузалним везама 

географских чињеница – 
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Америке Г.Е. 1.4.2. Именује 

континенте и 

препознаје њихове 

основне природне и 

друштвене одлике 

процесе који су 

представљени 

моделом, сликом, 

графиком, табелом.. 

Г.Е. 2.1.4. . Приказује 

понуђене географске 

податке: на немој 

карти, разним 

средствима -бојама, 

линијама, 

симболичким 

картографским 

знацима 

Г.Е. 2.4.2. Описује 

природне и 

друштвене одлике 

континената и наводи 

њихове географске 

регије 

објеката, појава, процеса и 

односа на основу анализе 

географске карте 

Г.Е. 3.4.3. објашњава 

географске везе (просторне 

и каузалне, директне и 

индиректне) и законитости 

(опште и посебне) на 

ваневропским 

континентима и уме да 

издвоји географске регије 

 

V 

 

Географска 

обележја Јужне 

Америке 

 

Г.Е. 1.1.3. Препознаје и 

чита географске и 

допунске елементе 

карте 

Г.Е. 1.4.2. Именује 

континенте и 

препознаје њихове 

основне природне и 

друштвене одлике 

Г.Е. 2.1.2. Одређује 

положај места и 

тачака на геог.карти 

Г.Е. 2.1.3. Препознаје 

и објашњава 

географске чињенице 

– објекте, појаве, 

процесе који су 

представљени 

моделом, сликом, 

графиком, табелом.. 

Г.Е. 2.1.4. . Приказује 

понуђене географске 

податке: на немој 

карти, разним 

средствима -бојама, 

линијама, 

симболичким 

картографским 

знацима 

Г.Е. 2.4.2. Описује 

природне и 

друштвене одлике 

континената и наводи 

њихове географске 

регије 

Г.Е. 3.1.1. Доноси закључке 

о просторним 

(топографским) и 

каузалним везама 

географских чињеница – 

објеката, појава, процеса и 

односа на основу анализе 

географске карте 

Г.Е. 3.4.3. објашњава 

географске везе (просторне 

и каузалне, директне и 

индиректне) и законитости 

(опште и посебне) на 

ваневропским 

континентима и уме да 

издвоји географске регије 

 

VI 

 

Географска 

обележја 

Аустралије и 

Океаније 

 

Г.Е. 1.1.3. Препознаје и 

чита географске и 

допунске елементе 

карте 

Г.Е. 1.4.2. Именује 

континенте и 

препознаје њихове 

основне природне и 

друштвене одлике 

Г.Е. 2.1.2. Одређује 

положај места и 

тачака на геог.карти 

Г.Е. 2.1.3. Препознаје 

и објашњава 

географске чињенице 

– објекте, појаве, 

процесе који су 

представљени 

моделом, сликом, 

графиком, табелом.. 

Г.Е. 2.1.4. . Приказује 

понуђене географске 

податке: на немој 

карти, разним 

средствима -бојама, 

линијама, 

симболичким 

картографским 

знацима 

Г.Е. 2.4.2. Описује 

природне и 

друштвене одлике 

континената и наводи 

њихове географске 

регије 

Г.Е. 3.1.1. Доноси закључке 

о просторним 

(топографским) и 

каузалним везама 

географских чињеница – 

објеката, појава, процеса и 

односа на основу анализе 

географске карте 

Г.Е. 3.4.3. објашњава 

географске везе (просторне 

и каузалне, директне и 

индиректне) и законитости 

(опште и посебне) на 

ваневропским 

континентима и уме да 

издвоји географске регије 
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VII 

 

Географска 

обележја 

Поларних 

области 

 

Г.Е. 1.1.3. Препознаје и 

чита географске и 

допунске елементе 

карте 

Г.Е. 1.4.2. Именује 

континенте и 

препознаје њихове 

основне природне и 

друштвене одлике 

Г.Е. 2.1.2. Одређује 

положај места и 

тачака на геог.карти 

Г.Е. 2.1.3. Препознаје 

и објашњава 

географске чињенице 

– објекте, појаве, 

процесе који су 

представљени 

моделом, сликом, 

графиком, табелом.. 

Г.Е. 2.1.4. . Приказује 

понуђене географске 

податке: на немој 

карти, разним 

средствима -бојама, 

линијама, 

симболичким 

картографским 

знацима 

Г.Е. 2.4.2. Описује 

природне и 

друштвене одлике 

континената и наводи 

њихове географске 

регије 

Г.Е. 3.1.1. Доноси закључке 

о просторним 

(топографским) и 

каузалним везама 

географских чињеница – 

објеката, појава, процеса и 

односа на основу анализе 

географске карте 

Г.Е. 3.4.3. објашњава 

географске везе (просторне 

и каузалне, директне и 

индиректне) и законитости 

(опште и посебне) на 

ваневропским 

континентима и уме да 

издвоји географске регије 

 

VIII 

 

Свет као целина 

 

 

- 

Г.Е. 2.3.2. Именује 

међународне 

организације у 

свету (EU, UNICEF, 

UN, UNESKO, FAO, 

ЦРВЕНИ КРСТ) 

 

- 
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                                                        7. 1. 7. ФИЗИКА 

 

Годишњи фонд наставе физике износи 72 часа 

Недељни фонд наставе физике износи 2 часа 

 

 

Циљ и задаци 

 Циљ наставе физике 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 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. 

 Задаци наставе физике су: 

- стварање разноврсних могућности  да кроз различите садржаје и облике рада током 

наставе физике сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе физике буду у пуној 

мери реализовани 

- развијање функционалне писмености 

- упознавање основних начина мишљења и расуђивања у физици 

- разумевање појава, процеса и односа у природи на основу физичких закона 

- развијање способности за активно стицање знања о физичким појавама кроз  

истраживање 

- развијање радозналости, способности рационалног расуђивања, самосталности у 

мишљењу и вештине јасног и прецизног изражавања 

- развијање логичког и апстрактног мишљења 

- схватање смисла и метода остваривања експеримента и значаја мерења 

- решавање једноставних проблема и задатака у оквиру наставних садржаја 

- развијање способности за примену знања из физике 

- схватање повезаности физичких појава и екологије и развијање свести о потреби 

заштите, обнове и унапређивања животне средине 

- развијање радних навика и склоности ка изучавању наука о природи  

- развијање свести о сопственим знањима, способностима и даљој професионалној 

оријентацији. 

 

Циљеви и задаци наставе физике остварују се кроз следеће основне облике: 

 

1. излагање садржаја теме уз одговарајуће демонстрационе огледе 

2. решавање квалитативних и квантитативних задатака 

3. лабораторијске вежбе 

4. коришћење и других начина рада који доприносе бољем разумевању садржаја 

   теме (домаћи задаци, читање популарне литературе из историје физике и сл.) 

5. систематско праћење рада сваког појединачног ученика. 

Оперативни задаци  
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 Ученик треба да: 

- разликује физичке величине које су одређене само бројном вредношћу од оних које су 

дефинисане интензитетом,  правцем и смером (време, маса, температура, рад, брзина, убрзање, 

сила...) 

- користи, на нивоу примене, основне законе механике – Њутнове законе 

- стекне појам о гравитацији и разликује силу теже од тежине тела (безтежинско стање) 

- упозна силу трења 

- разуме да је рад силе једнак промени енергије и на нивоу примене користи  

- трансформацију енергије у рад и обрнуто 

- на нивоу примене користи законе одржања (масе, енергије) 

- прави разлику између температуре и топлоте 

- уме да рукује мерним инструментима 

- користи јединице Међународног система (SI) за одговарајуће физичке величине.  

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН 

 

 Сила и кретање  (9+14+2); 

 Кретање тела под дејством силе теже. Силе трења (4+6+2); 

 Равнотежа тела (5+5+1); 

 Механички рад и енергија. Снага (6+7+2); 

 Топлотне појаве (3+5+1); 
 

 

 

 

 Образовни стандарди за физику су одређени за крај образовног образовања на три нивоа 

постигнућа: основном, средњем и напредном. Основни ниво би требало да савлада 80% и више 

ученика, средњи 50% ученика и напредни 25% ученика. Који се стандарди користе у седмом разреду 

дато је у табели по наставним темама. 

 

 

 

 

Тема обрада утврђивање Лабораторијске 

вежбе 

укупно корелација 

Сила и кретање   9 14 2 25 Математика 

Кретање тела 

поддејством силе теже. 

Силе трења 

4 6 2 12 

Математика 

Равнотежа тела 5 5 1 11 Математика 

Механички рад и енергија. 

Снага 
6 7 2 

 

15 

Математика 

Топлотне појаве 
3 5 1 9 

Математика, 

Хемја 

 
   72 
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Редни 

број 

наставне 

теме 

НАСТАВНА ТЕМА 
Образовни стандарди 

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

  1. СИЛА И КРЕТАЊЕ 

 

 

 

 

 ФИ.2.2.1. уме да препозна 

убрзано кретање 

ФИ.2.6.1. разуме и примењује 

основне математичке 

формулације односа и 

законитости у физици 

ФИ.3.2.1. уме да примени односе 

између физичких величина које 

описују равномерно 

променљиво праволинијско 

кретање 

 

 2. КРЕТАЊЕ  

ТЕЛА ПОД  

ДЕЈСТВОМ СИЛЕ ТЕЖЕ.  

СИЛЕ ТРЕЊА 

ФИ.1.1.1. уме да препозна 

гравитациону силу и силу 

трења 

ФИ.2.1.2. зна основне особине 

гравитационе силе 

 

 

 

 

 

 

 3. РАВНОТЕЖА ТЕЛА  ФИ.2.1.3. уме да препозна када је 

полуга у стању равнотеже 

ФИ.2.1.4. разуме како односи 

сила утичу на врсту кретања 

ФИ.3.1.1.разуме и примењује 

услове равнотеже полуге 

ФИ.3.1.2.зна какав је однос сила 

које делују на тело које мирује 

или се равномерно креће 

4. МЕХАНИЧКИ РАД  

И ЕНЕРГИЈА. СНАГА 

 ФИ.2.5.1. зна да кинетичка и 

потенцијална енергија зависи од 

брзине,односно висине на којој 

се тело налази 

ФИ.2.5.3. уме да препозна 

појмове рада и снаге 

 

ФИ.3.5.1.разуме да се укупна 

механичка енергија тела при 

слободном паду одржава 

 

 

 

5. ТОПЛОТНЕ ПОЈАВЕ ФИ.1.5.1. зна да агрегатно 

стање тела зависи од његове 

температуре 

ФИ.1.5.2. уме да препозна да се 

механичким радом може 

мењати температура тела 

ФИ.2.5.4. зна да унутрашња 

енергија зависи од температуре 

ФИ.2.5.5. зна да запремина тела 

зависи од температуре 

ФИ.3.5.2. уме да препозна 

карактеристичне процесе и 

термине који описују промене 

агрегатних стања 
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Додатна настава  се у седмом разреду организује за ученике који желе да сазнају нешто ван редовног 

програма наставе физике. Програмски садржај ове наставе обухватају  изабране садржаје из редовне  

наставе и нове садржаје који се ослањају на програм редовне наставе или се односе на садржаје за који 

су ученици показали посебан интерес. Оријентационе  теме су: 

- Решавање проблема везаних за слагање и разлагање сила и  разлагање сила и равнотежу тела.  

- Tела на стрмој равни.  

- Решавање проблема кретања тела с константним убрзањем.  

- Графичко решавање проблема код равномерно променљивог кретања и њихова 

      примена. 

- Примери за примену Њутнових закона динамике.      

- Кеплерови закони. Кретање  планета. Сунчев систем.  

- Сила трења и коефицијент трења.         

- Принцип рада простих машина.    

- Решавање проблема везаних за рад, енергију тела и законе кретања.  

- Механизми преношења топлоте с једног тела на друго (примери). Топлотна 

- Равнотежа. 

- Решавање проблема у којима се користе притисак и потисак као физичке 

      величине.Средња густина код нехомогених тела. Архимедов закон кроз примере. 

- Посета некој лабораторији (кабинету) за физику на факултету, аучноистраживачком  институту, 

опсерваторији, електрани, фабрици, кабинету у гимназији и др. 

     

 Допунска настава се такође организује и 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 посебни заинтересовани за физику, могу се организовати кроз 

разне секције младих физичара. 

 

Активности наставника: планирање и организација наставе, преношење знања, навика и развијање 

адекватних способности код ученика, стимулисање, подстицање, мотивисање ученика, проверавање 

знања, оцењивање, утицај на социјалне односе у одељењу, праћење ефеката сопственог рада... 

 

 Активности ученика: активно учествују у раду, прате, процењују, слушају, уочавају, бележе, 

решавају проблеме, понављају, решавају задатке, јачају самосталност у учењу, међусобно сарађују... 

 

Наставне методе: вербалне (дијалошка и монолошка), демонстративна, лабораторијска и 

комбиновани рад. 

 

Начин оцењивања: 

 

Из физике ученици  добијају оцене на: 

4) усменим одговорима  (ученик добије једну оцену за степен усвојености знања из једне наставне 

теме; ако је ученик незадовољан тренутном оценом може да је поправи и тако добије још једну 

оцену.) 

5) контролним задацима (контролни задатак садржи рачунске задатке из одговарајуће наставне 

теме ) 
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6) активност на часу, изради домаћих задатака, сналажљивости у реализацији лабораторијских 
вежби (тамо где су могуће), праћењу рада на часу, бележење...(добија се једна оцена за једно 

тромесечје) 

 У седмом разреду ученик добија по две оцене (једна на усменом одговарању и једна на 

контролном задатку) из следећих наставних тема: сила и кретање,кретање тела под дејством силе теже 

и сила трења, равнотежа тела, механички рад и енергија и снага, топлотне појаве. 

 На основу изложеног намеће се закључак да у сваком полугодишту је неминовно да сваки 

ученик има више од прописаних четири оцена. Тачно четири оцене може да има ученик који дуго 

изостаје са наставе  па му се одложи одговарање да би се упознао са актуелним градивом на часу или 

ученик који намерно изостаје са контролних вежби. Тада ученик добија једну оцену на усменом 

одговарању из једне наставне теме (рачунске задатке ради на табли што улази у дату оцену). 
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                                                         7. 1 .8. МАТЕМАТИКА 

 

Годишњи фонд наставе математике износи 144 часа 

Недељни фонд наставе математике износи 4 часа 

 

 

        Циљ и задаци 

    Циљ наставе математике у основној школи јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну 

jeзичку и математичку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних 

постигнућа, 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 усвоје елементарна математичка знања која су 

потребна за схватање појава и законитости у природи и друштву; да оспособи ученике за примену 

усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе, да представља 

основу за успешно настављање математичког образовања и за самообразовање; као и да доприносе 

развијању менталних способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развитку 

личности ученика. 

Задаци наставе математике јесу: 

- стварање разноврсних могућности  да кроз различите садржаје и облике рада током наставе 

математике сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе математике буду у пуној 

мери реализовани 

- стицање знања неопходних за разумевање квантитативних и просторних односа и законитости у 

разним појавама у природи, друштву и свакодневном животу 

- стицање основне математичке културе потребне за сагледавање улоге и примене математике у 

различитим подручјима човекове делатности (математичко моделовање), за успешно настављање 

образовања и укључивање у рад 

- развијање ученикових способности посматрања, опажања и логичког, критичког, аналитичког и 

апстрактног мишљења 

- развијање културних, радних, етичких и естетских навика ученика, као и побуђивање 

математичке радозналости 

- стицање способности изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања у 

писменом и усменом облику 

- усвајање основних чињеница о скуповима, релацијама и пресликавањима 

- савлађивање основних операција с природним, целим, рационалним и реалним бројевима, као и 

усвајање основних својстава тих операција 

- упознавање најважнијих геометријских објеката: линија, фигура и тела, и разумевање њихових 

узајамних односа 

- оспособљавање ученика за прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама 

- припрема ученика за разумевање одговарајућих садржаја природних и техничких наука 

- изграђивање позитивних особина ученикове личности, као што су: систематичност, упорност, 

тачност, уредност, објективност, самоконтрола и смисао за самостални рад 

- стицање навика и умешности у коришћењу разноврсних извора знања. 
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Оперативни задаци 

   Ученике треба оспособити да: 

- схвате појам квадрата рационалног броја и квадратног корена 

- умеју да одреде приближну вредност броја a a Q a( , )  0  

- схватају реалне бројеве као дужинске мере, односно као тачке на бројевној правој одређене 

дужима које представљају такву меру 

- упознају појам степена и операције са степенима (изложилац степена природан број) 

- умеју да изводе основне рачунске операције с полиномима, као и друге идентичне 

трансформације ових израза (назначене у програму) 

- упознају правоугли координатни систем и његову примену 

- добро упознају директну и обрнуту пропорционалност и практичне примене 

- знају Питагорину теорему и умеју да је примене код свих изучаваних геометријских фигура у 

којима се може уочити правоугли троугао 

- познају најважнија својства многоугла и круга; умеју да конструишу поједине правилне 

многоуглове (са 3, 4, 6, 8 и 12 страница) и да цртају друге правилне многоуглове рачунајући 

централни угао и преносећи га угломером 

- знају најважније обрасце у вези с многоуглом и кругом и да умеју да их примене у одговарајућим 

задацима 

- схвате појам размере дужи и својства пропорције 

- умеју да преведу на математички језик и реше једноставније текстуалне задатке 

- користе елементе дедуктивног закључивања (и изводе једноставније доказе у оквиру изучаваних 

садржаја). 

 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН 

 

 Реални  бројеви (14, 7+7); 

 Питагорина теорема (16, 6+10); 

 Рационални алгебарски изрази (44, 18+26); 

 Многоугао (13, 6+7); 

 Зависне величине и њихово графичко престављање (19, 7+12); 

 Круг (15, 6+9); 

 Сличност (11, 5+6). 
 

Напомена: Обавезна су четири једночасовна школска писмена задатка годишње (са 

исправкама 8 часова). 
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демонстративни 

метод 

-слушање 
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-демонстрација 
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-постављање пит. 
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-реализација наст. 
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информатичко 

образовање 

-физика 

-табла 

-креда 

-уџбеник 

-прибор за 

цртање 

-наставни 

листићи 

-цртежи 

-компијутер 

-усмено 

испитивање 

-писмено 

(контролни 

рад, писмени 

задатак) 

-активност на 

часу 
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-метод решавања 

проблема 

-вербално-

текстуални метод 

-илустративно-

демонстративни 

метод 

-слушање 

-повезивање 

-мат.изражавање 

-демон. решења 

-увежбавање 

-примена стечених 

знања 

-постављање пит. 

-обележавање 

-реш.проблема у 

групи или самост. 

-орг. наставног 

процеса 

-реализација наст. 

процеса 

-мотивација ученика 

-праћење 

напредовања сваког 

ученика 

-партнер у педагошкој 

комуникацији 

-ликовна 

култура 

- техничко  и 

информатичко 

образовање 

-физика 

-табла 

-креда 

-уџбеник 

-прибор за 

цртање 

-наставни 

листићи 

-цртежи 

-плакати 

-усмено 

испитивање 

-писмено 

(контролни 

рад, писмени 

задатак) 

-активност на 

часу 
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-метод решавања 

проблема 

-вербално-

текстуални метод 

-илустративно-

демонстративни 

метод 

-слушање 

-повезивање 

-мат.изражавање 

-демон.решења 

-увежбавање 

-примена стечених 

знања 

-постављање пит. 

-обележавање 

-реш.проблема у 

групи или самост. 

-орг. наставног 

процеса 

-реализација наст. 

процеса 

-мотивација ученика 

-праћење 

напредовања сваког 

ученика 

-партнер у педагошкој 

комуникацији 

-ликовна 

култура 

- техничко  и 

информатичко 

образовање 

-физика 

-табла 

-креда 

-уџбеник 

-прибор за 

цртање 

-наставни 

листићи 

-цртежи 

-плакати 

-усмено 

испитивање 

-писмено 

(контролни 

рад, писмени 

задатак) 

-активност на 

часу 
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Реални бројеви - У овој теми значајно је правилно формирање појмова квадратног корена и аритметичког квадратног корена, 

затим прво упознавање и поимање појма ирационалног броја, односно проширивање скупа рационалних бројева у скуп 

реалних бројева. Мада се на овом ступњу теорија реалног броја не може строго заснивати, ипак је важно да се у настави има 

права стручна позадина овог проблема; пре свега, битно је уочити да се сваки реалан број, како рационалан тако и 

ирационалан, може записати као бесконачан децимални разломак ( с тим што се у практичном рачунању они замењују 

приближним рационалним вредностима у децималном запису ); за рачунање с реалним бројевима важе сви основни закони 

разунања с рационалним бројевима; такође, ученик треба да схвати да се сваком реалном броју може придружити тачка 

бројевне праве, и да му бар интуитивно буде јасно да свакој тачки бројевне праве одговара тачно један реалан број, тј. да је тек 

сада могуће остварити обострано једнозначно придруживање између бројева и тачака бројевне праве ( бројевна права-модел 

реалних бројева ).  

  Питагорина теорема-Ова теорема изражава једну значајну метричку везу страница правоуглог троугла и има широке 

примене у рачунским и конструктивним задацима. Познавање формулације и разумевање суштине Питагорине теореме, 

постићи увежбаност у њеној примени на разне фигуре у којима се појављује правоугли троугао, оспособљавање за 

конструктивно одређивање тачака бројевне праве које одговарају бројевима 2 , 3 , 5 .... 

  Рационални алгебарски изрази- У овој теми значајно је да се код ученика изгради навика ( на основу познавања 

својстава степена ) да успешно врше идентичне трансформације полинома. Реализација ове теме започиње са даљом 

изградњом појма степена: упознавање степена чији је изложилац конкретан природан број и операција са таквим 

степенима, с примерима примене у физици и другим областима. Упознавање појма алгебарског израза, посебно 

рационалног, уз израчунавање бројевне вредности једноставних израза. Међу рационалним изразима посебно се истичу 

моном и полином      ( моном се третира као посебан случај полинома ). Рачунске операције с мономима и полиномима, 

односно идентичне трансформације збира и производа полинома врши се на основу познатих закона рачунских операција 

са бројевима. Од осталих идентичних трансформација обрадити само растављање на чиниоце  полиноме типа аx+bx, а
2
- b²,  

а
2
+2аb+b

2
; при томе је битно да се види да се на конкретним примерима примене види сврха тих трансформација. 

Растављање на чиниоце може се искористити за решавање једначина облика: аx²+bx²=0 и x²-c²=0. 

  Многоугао- Полазећи од раније стечених знања о појединим геометријским фигурама као скуповима тачака  

( област, изломљена линија, конвексна област ), многоугао трба дефинисати као унију многоугаоне линије у равни и њенњ 

унутрашње области. Треба обратити пажњу на зависност збира углова и броја дијагонала ма ког многоугла од броја 

његових страница, зависност међу елементима правилног многоугла, као и његову симетрију.Поред тачних конструкција 

неких правилних многоуглова ( са 6, 8, 12 страница ), треба вршити и приближну конструкцију ма ког правилног 

многоугла. 

Зависне величине и њихово графичко престављење- Основни циљ јесте упознавање важнијих појмова у вези са 

функцијама. У реализацији ове теме значајна је доградња појма правоуглог координатног система. Посебна пажња треба 

да се посвети директној и обрнутој пропорцијалности као важним моделима многих ситуација из свакодневне праксе, 

других наука  
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( физика, хемија ) и саме математике. Примена директне и обрнуте пропорционалности у решавању разних практичних 

задатака актуелног садржаја  

( у вези са процентима, поделом дате суме у одређеној размери, у геометрији...) треба схваити као проширивање и 

продубљивање раније стеченог знања. 

  Круг- У овој теми, поред упознавања нових геометријских појмова и њихових односа ( централни и периферни угао ), 

значајно је увођење у неке нове проблеме, као што је одређивање обима и површине круга, ове садржаје треба обрадити 

смишљено имајући у виду њихове практичне аспекте. Значајно је да се експерименталним путем утврди константност 

односа обима и пречника круга, уз информативно упознавање с бројем π и његовом природом (ирационалан број). На 

основу образаца за обим и површину круга, није тешко одредити дужину кружног лука и површине делова круга, као и 

неких комбинованих равних фигура. У практичним израчунавањима ( уместо 3,14 ) добро је за  π узимати бољу 

приближну вредност 3,1416. 

  Сличност- При увођењу појмова размере и пропорционалности дужи треба користити предходна знања ученика о 

размери и пропорцији, мерењу дужи и појмова садржаоца и заједничке мере. Талесову теорему не навидимо. Уводе се 

појмови самерљивих и несамерљивих дужи. Сличност троуглова треба увести дефиницијим али само први и други став: и 

формирати појам размере(коефицијената) сличности. Сличност троуглова примењивати при решавању једноставник 

задатака, при одређивању одстојања, висине предмета. Може се, али само као задатак, обрадити однос површина два 

слична троугла, при чему размере писати у виду разломака. 
 
 

                  7. 1. 8. 1.  Додатна настава 

 

 Садржаји додатне наставе морају, пре свега, бити везани за садржаје овог разреда и на тај начин бити њихова 

интензивнија обрада. Уз то, могу да се изаберу и све друге занимљиве теме водећи рачуна да су битно садржајне. 

Препоручује се да руководиоци стручних већа контактирају добро афирмисане стручне институције, као што су Друштво 

математичара Србије, Математичка гимназија, КММ ,,Архимедес" итд. 

 

                 Додатни рад: 

 

1. Питагорина теорема;  

2. Многоугао и круг; 

3. Ирационални бројеви; 

4. Проценат, примена; 

5. Основи комбинаторике; 

6. Нестандардни конструктивни задаци; 

7. Рационални алгебарски изрази; 

8. Одабрани задаци са математичких такмичења. 
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7. 1. 8. 2.  Допунска настава 

        

1.Квадрат и квадратни корен броја 

2.Ирационални бројеви и операције са реалним бројевима 

3.Питагорина теорема и примена 

4. Питагорина теорема и примена 

5.Степен броја 

6.Полиноми, сабирање и одузимање 

7.Многоугао 

8.Множење полинома, квадрат бинома и разлика квадрата 

9.Растављање полинома на чиниоце 

10.Круг, површина, обим и обим и површина делова круга 

11.Функције, график и примена 

        12.Талесова теорема и њена примена   



 

358 

 

I полугодиште ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

БРОЈЕВИ И 

ОПЕРАЦИЈЕ СА 

ЊИМА 

Теме: 

-Реални бројеви 

МА.1.1.1.- чита и записује природне, 

целе, рационалне бр.,  

МА.1.1.2. преводи децимални запис у 

разломак и обратно  

МА.1.1.3.- упоређује по величини 

бројеве истог записа, помажући се 

сликом кад је то потребно 

МА.1.1.4.- извршава једну основну 

операцију са бр истог записа помажући 

се сликом када је то потребно 
 

МА.2.1.1.- упоређује по величини 

бројеве записане у различитим 

облицима 

МА.2.1.2. - израчунава вредност  

   једноставнијег израза са више 

   операција различитог приоритет 

   укључујући ослобађањ од заград 

   са бројевима истог записа 

МА.2.1.4.- користи бројеве и 

бројевне изразе у једноставним 

реалним ситуација 

МА.3.1.3.- користи бројеве и 

бројевне 

  изразе у реалним ситуацијама 

МА.3.1.1.- одређује вредност 

сложенијег бројевног израза 

МА.3.1.2.- оперише са појмом 

дељивости у проблемским 

ситуацијама 

АЛГЕБРА И 

ФУНКЦИЈЕ 

Теме: 

-Степеновање 

-Полиноми 

МА.1.2.2.- рачуна степен датог броја, зна 

основне операције са степенима 

МА.1.2.3.- сабира, одузима и множи 

мономе 

МА.2.2.2- оперише са степенима и 

зна шта је квадратни корен 

МА.2.2.3.- сабира и одузима 

полиноме 

МА.3.2.3.- користи особине 

степена и квадратног корена  

 

ГЕОМЕТРИЈА 

Теме: 

-Многоугао 

-Питагорина 

теорема 

МА.1.3.2.- влада појмовима: троугао, 

четвороугао квадрат и правоугаоник 

-уочава њихове моделе у реалним 

ситуацијама 

- уме да их нацрта користећи прибор 

- разликује основне врсте троуглова, зна 

  основне елементе троугла и четвороугла 

МА.1.3.2 - рачун О и Р троугл, квадрат и 

правоугоник на основу елемената који 

непосредно фигуришу у зад 

- рачуна непознату страницу правоуглог 

троугл применом Питагорине теореме 

МА.2.3.2.- одређује збир углова 

у троуглу и четвороуглу 

 

МА.2.3.2.- решава задатке 

користећи Питагорину теорему 

 

 

МА.3.3.2.- користи основна 

својства многоуглова, рачуна 

обиме и површине на основу 

елемената који нису обавезно 

непосредно дати у формулацији 

задатка 

МЕРЕЊЕ 

Теме: 

-Многоугао 

-Питагорина 

теорема 

МА.1.4.1.- корист одговарајућ јединиц за 

мерење дужине, површине, времена и 

углова 

МА1.4.4.- при мерењу бира одговарајућу 

мерну јединицу; заокругљује величине 

исказане датом мером 

МА.2.4.1.- пореди величине које 

су изражене различитим мерним 

  јединицама за дужину и масу 

МА.2.4.3.- дату величину исказује  

  приближном вредношћу 

МА.3.4.1.- по потреби претвара 

јединице мере, рачунајући са 

њима 

МА.3.4.2.- процењује и 

заокругљује дате податке и рачуна 

са приближни вредн; изражава 

оцену грешке 
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II полугодиште ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

БРОЈЕВИ И 

ОПЕРАЦИЈЕ  
 Све је наведено у претходним 

разредима 

 Све је наведено у претходним 

разредима 

 Све је наведено у претходним 

разредима 
АЛГЕБРА И 

ФУНКЦИЈЕ 

Теме: 

-Зависне 

величине и 

њихово графичк 

представљање 

-Полиноми 

МА.1.2.4. - одређује вредност функције 

дате таблицом или формулом 

МА.2.2.3.- уме да помножи два 

бинома и да квадрира бином 

МА.2.2.4.- уочава зависност међу 

променљ, зна функц у = ах и 

графички интерпр њена својства; 

везује за та својст појам директне 

пропорционал, одређ непознати 

члан пропорције 

МА.3.2.3.- зна и примењује формуле 

за разл квадрата и квадр бин; 

увежбано трансформиш алгеб изр и 

своди их на најједноставнији облик 

МА.3.2.4.- разликује директно и 

обрнуто пропорционалне величине и 

то изражава одговарајућим записом 

ГЕОМЕТРИЈА 

Теме: 

-Круг 

-Сличност 

МА.1.3.3. - влада појмовима: круг, 

кружна линија (издваја њихов основн 

елемент, уочава њихове моделе у 

реалним ситуацијам,уме да рачуна О и Р 

круга датог полуп) 

МА.2.3.2.- решава задатке 

користећи Питагорину теорему 

МА.2.3.3.- користи формуле за обим 

и површину круга и кружн прстена 

МА.3.3.3.- одређуј централ и перифер 

угао, рачуна Р исечка, и дужину лука 

МА.3.3.6.- примењуј подударност и 

сличност троуглова повезујући разна 

својства геом објек 

МЕРЕЊЕ 

-Зависне велич и 

њихово графичк 

представљање 

-Круг 

-Сличност 

МА.1.4.1.-  користи одговарајућ јединиц 

за мерење дужине, површине, времена и 

углова 

МА1.4.4. - при мерењу бира одговарајућу 

мернујединицу; заокругљује величине 

исказане датом мером 

МА.2.4.1.- пореди величине које су 

изражене различитим мерним 

 јединицама за дужину и масу 

МА.2.4.2.- претвара износ једн 

валут у другпостављајући 

одговарајућу  пропорцију 

МА.3.4.1.- по потреби претвара 

јединицемере, рачунајући са њима 

МА.3.4.2.-  процењује и заокругљује 

дате податке и рачуна са приближни 

вредн; изражава оцену грешке 
 

ОБРАДА 

ПОДАТАКА 

Теме: 

-Зависне 

величине и 

њихово 

графичко 

представљање 

 

МА.1.5.1.- изражава положај објеката 

 сврставајући их у врсте и колоне; 

 одређује положај тачке у првом  

 квадранту координ система ако су  

дате координате и обратно 

МА.1.5.2.- чита и разуме податак са 

графикона, дијаграма или из табеле и 

одређује минимум или максимум зависне 

величине 

МА.1.5.4.- одређује задати проценат неке 

величине 

 

Ма.2.5.1.- влада координатним 

системом (одређује координате тач, 

осно и централно симетричних итд) 

МА.2.5.2.- чита једноставне дијагр и 

табеле и на основу њих обрађује 

податке по једном критеријуму 

(нпр.одређује аритмет сред за дати 

скуп података; пореди вредност 

узорка са средњом вредн.) 

МА.2.5.3.- обрађује прикупљене 

податке и предствља их табелар или 

граф; представља сред вред 

медијаном 

МА.2.5.4.- примењује процентни 

рачун у једноставн реалним ситуац 

МА.3.5.2.- тумачи дијаграме и табеле 

МА.3.5.3.- прикупља и обрађује 

податке и сам саставља дијаграм или 

табелу 

МА.3.5.4.- примењује процентни 

рачун у сложеним ситуацијама 
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                                                                  7. 1. 9. БИОЛОГИЈА 

 

Годишњи фонд наставе биологије износи 72 часа 

Недељни фонд наставе биологије износи 2 часа 

 

 

Циљ и задаци 

 

Циљ наставе  биологије 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 усвајањем образовно-васпитних садржаја стекну основна знања о грађи и функционисању човечијег 

организма, развијају здравствену културу, хигијенске навике и схвате значај репродуктивног здравља. 

Изучавањем биологије код ученика треба развијати одговарајуће квалитете живота, навике, запажања, 

способности критичког мишљења, објективно и логичко расуђивање као и хумане односе међу 

половима. 

  

          Задаци наставе биологије су: 

-    стварање разноврсних могућности  да кроз различите садржаје и облике рада током наставе 

биологије. сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе биологије буду у пуној мери 

реализовани 

- разумевање улоге и значаја биологије за развој и напредак човечанства 

- развијање свести о властитом пореклу и положају у природи 

- разумевање еволутивног положаја човека 

- упознавање грађе и функционисања организма, усвајање одређених хигијенских навика, стеицање 

одговорности за  лично здравље и здравље других људи 

- схватање да је полност саставни део живота и да човекова полност подразумева поштовање норми 

понашања које обезбеђују хумане односе међу људима 

- стицање радних навика и способности за самостално посматрање и истраживање. 

 

Оперативни задаци 

         

Ученици треба да: 

- науче основне податке о развоју људске врсте, етапе у развоју савременог човека и еволутивни 

положај човека данас 

- стекну знања о  грађи ћелија и ткива и повезаности органа и органских система у организам као 

целину 

- упознају основну грађу и улогу коже 

- упознају облик и грађу костију и мишића 

- упознају грађу и функцију нервног система  и чула 

- упознају грађу и функцију жлезда са унутрашњим лучењем и њихову повезаност са нервним системом 

- упознају грађу и функцију система органа за варење 

- упознају грађу и функцију система органа за дисање 

- упознају грађу и функцију система органа за циркулацију 

- упознају грађу и функцију система органа за излучивање и њихов значај за промет материја 
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- упознају грађу и функцију система органа за размножавање, фазе у полном сазревању човека и 
биолошку регулацију процеса везаних за пол 

- упознају најчешћа обољења и повреде органских система човека 

- науче основна правила пружања прве помоћи 

- развијају неопходне хигијенске навике 

- схвате значај здравствене културе и репродуктивног здрављасхвате значај и улогу породице у 

развоју, опстанку, напретку људског друштва као и последице њеног нарушавања. 

 

 

Корелација са другим предметима: 

- Историја 

- Хемија 

- Физика 

 

Литература за ученике: 

Биологија за7. разред основне школе , Јелена Ђорђевић 

-Биологија за 7.разред основне школе;Бригита Петров, Смиљка Стевановић-Пиштељић, Катица 

Пауновић; Завод за уџбенике , Београд( 2009-2013). 

 

Литература за остваривање програма:  

-Биологија за 7.разред основне школе;Бригита Петров, Смиљка Стевановић-Пиштељић, Катица 

Пауновић; Завод за уџбенике , Београд( 2009-2013). 

Јелена Станисављевић: Методички приручник за наставу биологије( ЗУНС, 2011), Београд. 
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Број 

теме 

 

Наставна 

тема 

 

Садржај наставне 

теме 

Бр. 

наст. 

јед. по 

теми 

Број часова по теми Образовни стандарди Активност 

ученика и 

наставника 

Наставн

е методе 

Начин 

праћења и 

остварива

ња 

Обрада Остали Укупно Основни 

ниво 

Средњи 

ниво 

Напредн

и ниво 

I  

ПОРЕКЛО И 

ИСТОРИЈСК

И РАЗВОЈ 

ЉУДСКЕ 

ВРСТЕ 

* Наука о човеку – антропологија. 

* Порекло и историјски развој човека. 

* Преци данашњег човека. Људи данас. 

 

3 

 

3 

 

1 

 

4 

БИ: 

1.3.8. 

1.3.9. 

1.4.8. 

 

БИ: 

2.3.5 

БИ: 

3.3.6.  

3.4.8 

Ученик: 

Праћење, 

бележење, 

посматрање, 

описивање, 

практиковање, 

експериментис

ање, 

истраживање, 

цртање, 

сакупљање, 

решавање 

задатака, 

самоконтрола 

рада, јачање 

самосталности 

и способности 

индивидуалног 

учења, 

овладавање 

знањем 

применом 

практичних 

метода рада, 

сарадња у 

групи. 

 

Наставник: 

Предавач, 

организатор, 

координатор, 

колератор, 

саветник, 

иницијатор 

( постављање 

питања, 

задатака) 

Реализатор 

( реализација 

наставе); 

иноватор, 

партнер у 

комуникацији, 

проверавање 

 

Дијалошка, 

монолошка

,демонстра

тивна,илуст

ративна, 

самостални 

рад 

ученика, 

практичан 

рад, 

 рад на 

тексту 

 

Усмено 

испитива

ње, 

домаћи 

задатак, 

тестови, 

истражив

ање, 

реферати. 

II 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
ГРАЂА 

ЧОВЕЧЈЕГ 

ТЕЛА 

* Нивои организације биолошких система. 

Човек - органски системи. 

* Ћелија: величина, облик, основна грађа. 

* Деоба ћелија. 

* Вежба: Посматрање грађе ћелије на 

трајном микроскопском препарату. 

* Кратак преглед еволутивне 

разноврсности кожног система 

животиња.Грађа коже човека.Кожни 

органи.Слузокожа.Функција коже. 

* Вежба: Посматрање грађе коже на 

трајном микроскопском препарату. 

* Обољења, повреде коже и прва 

помоћ.UV зрачење и заштита коже. 

* Кратак преглед еволутивне 

разноврсности скелетног система 

животиња. Коштана ћелија.Коштано 

ткиво.Грађа кости.Хрскавица.Везе међу 

костима.  

* Скелет.Кости главе , трупа и удова. 

* Вежба: Посматрање костију, зглобова и 

шавова. 

* Обољења, повреде костију и прва помоћ. 

Деформације. Правилно држање тела. 

* Кратак преглед еволутивне 

разноврсности мишићног система 

животиња.Мишићне ћелије,мишићно 

ткиво. Попречно-пругаста, глатка и срчана 

мускулатура. Физиолошке особине 

мишића 

*Скелетни мишићи (облици). Кретање 

* Вежба: Посматрање мишићних ткива на 

трајним микроскопским препаратима. 

* Обољења и оштећења мишића.Физичка 

активност. 

* Кратак преглед еволутивне 

разноврсности нервног система 

животиња.Нервна ћелија и нервно 

 

44 

 

31 

 

    27 

 

58 

БИ: 

1.2.2., 

1.2.3., 

1.2.4.,. 

1.2.5.,. 

1.2.6., 

1.2.7., 

1.3.3., 

1.3.4., 

1.3.7., 

1.3.8.,. 

1.4.8. 

1.5.1., 

1.5.5., 

15.6., 

1.5.7., 

1.6.1., 

1.6.2., 

1.6.3., 

1.6.4. 

БИ: 2.2.2., 

2.2.4., 

2.2.7., 

2.2.8., 

2.2.9., 

2.3.2., 

2.3.3., 

2.3.5., 

2.5.1., 

2.5.2., 

2.5.4., 

2.5.5., 

2.6.1., 

2.6.2., 

2.6.3., 

2.6.4. 

 

БИ: 

 2.2.2., 

2.2.4., 

2.2.7., 

2.2.8., 

2.2.9., 

2.3.2., 

2.3.3., 

2.3.5., 

2.5.1., 

2.5.2., 

2.5.4., 

2.5.5., 

2.6.1., 

2.6.2., 

2.6.3., 

2.6.4. 



 

363 

 

ткиво.Физиолошке особине нервне 

ћелије.Нерви и ганглије 

* Централни нервни систем-кичмена 

мождина и мозак. Рефлекси и рефлексни 

лук. 

* Вежба: Посматрање нервног ткива на 

пресеку мозга (трајни микроскопски 

препарат). 

 Испитивање рефлекса бутног мишића 

* Периферни и аутономни (вегетативни) 

нервни систем. 

* Обољења нервног система. Стрес. Одмор 

и сан. Учење и памћење 

* Кратак преглед еволутивне 

разноврсности система жлезда са 

унутрашњим лучењем код животиња. 

Жлезде са унутрашњим лучењем-грађа и 

њихова повезаност са нервним системом. 

* Поремећаји у раду жлезда са 

унутрашњим лучењем. 

* Кратак преглед еволутивне 

разноврсности система чулних органа 

животиња. Чулне ћелије. Чуло мириса и 

укуса. 

* Грађа и функција чула вида. 

* Вежба: Одређивање оштрине вида и 

разликовања боја.Мариотов оглед. 

* Чуло слуха и равнотеже. 

* Обољења, повреде и заштита система 

чулних органа. 

* Кратак преглед еволутивне 

разноврсности система  органа за варење  

животиња. Грађа органа за варење.Варење 

хране. Јетра и панкреас. 

* Обољења органа за варење. Правилна 

исхрана и последице неправилне исхране 

(гојазност, булимија, анорексија). 

Хигијена усне дупље. 

* Вежба: Таблице правилне исхране. 

* Кратак преглед еволутивне 

разноврсности система  органа за дисање  

животиња. Грађа и функција органа за 

дисање. 

* Покрети дисања.Спољашње и ћелијско 

дисање.Глас и говор. 

* Вежба: Доказивање угљен-диоксида у 

удахнутом ваздуху. 

* Обољења органа за дисање. Дувански 

знања; 

оцењивач; 

самоевалуација 

( прати ефекте 

сопственог 

рада). 
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дим и здравље. 

* Кратак преглед еволутивне 

разноврсности система  органа за 

циркулацију  животиња.Крв и лимфа. 

Крвне групе. Трансфузија. Наслеђивање 

крвних група. 

* Вежба: Посматрање крви на трајном 

микроскопском препарату. 

* Срце- грађа и рад. Крвни и лимфни 

судови. Крвоток и лимфоток. Одбрамбене 

способности организма. Вакцине. 

* Вежба: Мерење пулса и крвног притиска 

* Обољења, повреде срца и крвних судова, 

прва помоћ. Реанимација. 

* Кратак преглед еволутивне 

разноврсности система  органа за 

излучивање животиња. Грађа и функција 

органа за излучивање. 

* Вежба: Грађа бубрега- дисекција. 

* Обољења органа за излучивање. 

* Кратак преглед еволутивне 

разноврсности система  органа за 

размножавање животиња. Грађа и 

функција органа за размножавање. 

Физиологија репродукције. 

* Наслеђивање пола код човека. Наследне 

болести везане за пол. Обољења органа за 

размножавање. Хигијена полних органа. 

 

III 
 

РЕПРОДУКТИ

ВНО 
ЗДРАВЉЕ 

* Дефиниција здравља. Пубертет и 

адолесценција. 

* Проблеми везани за период 

одрастања (деликвенција, болести 

зависности). 

* Почетак полног живота. Хумани 

односи међу половима. 

Контрацепција. 

* Ризично понашање и сексуално 

преносиве болести – превенција и 

лечење. 

* Значај и планирање породице. 

Наталите 

 

 

5 

 

5 

 

5 

 

10 

БИ:  

1.5.10., 

1.5.11., 

1.5.12, 

1.5.13. 

 

БИ:  

2 

.5.1 

 

БИ: 

3.5.2., 

3.5.7. 

 

   

 Укупно  52 39 33 72     
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Начин оцењивања: 

 

-усмено проверавање наставног градива уз коришћење илустративних средстава 

(слике, цртежи, модели); 

-провера знања након завршених тематских целина – систематизација градива у виду теста; 

-израда  домаћих задатака; 

-активност на часу ; 

-оцењивање практичног рада – вежбе ( рад у пару или групи 4-5 ученика); 

-петнаестоминутна  писана провера – утврђивање градива; 

-оцењивање тематских радова (реферати) и презентација; 

 
 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА 7 .РАЗРЕД 

1. ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА 

ОСНОВНИ НИВО  

i. зна да је ћелија најмања јединица грађе свих вишећелијских организама у чијим одељцима се одвијају 

разноврсни процеси, и зна основне карактеристике грађе тих ћелија.  

1.2.3. Зна основне карактеристике грађе биљака, животиња и човека и основне функције које се обављају на 

нивоу организма. 

1.2.4. Познаје основну организацију органа у којима се одвијају различити животни процеси. 

1.2.5. Разуме да је за живот неопходна енергија коју организми обезбеђују исхраном. 

1.2.6. Разуме да су поједини процеси заједнички за сва жива бића (дисање, надражљивост, покретљивост, 

растење, развиће, размножавање). 

1.2.7. Разуме да организми функционишу као независне уравнотежене целине у сталној интеракцији са 

околином. 

СРЕДЊИ НИВО 

2.2.2. Зна и упоређује сличности и разлике између нивоа организације јединке: зна да се ћелије које врше исту 

функцију групишу и образују ткива, ткива са истом функцијом органе, а органи са истом функцијом системе 

органа; 

2.2.4. разуме да је за живот неопходна енергија која се производи, складишти и одаје у специфичним 

процесима у ћелији и да се то назива метаболизам; 

2.2.7. познаје термин хомеостаза и зна да објасни шта он значи; 

2.2.8. . зна да је неопходна координиција функција у вишећелијским организмима и зна који органски системи 

омогућују ову интеграцију; 

2.2.9. зна да нервни и ендокрини системи имају улогу у одржавању хомеостазе. 

НАПРЕДНИ НИВО 

3.2.2. разуме морфолошку повезаност појединих нивоа организације и њихову међусобну функционалну 

условљеност; 

3.2.3. разуме узроке развоја и усложњавања грађе и функције током еволуције 

3.2.4. разуме да је у остваривању карактеристичног понашања неопходна функционална интеграција више 

система органа и разуме значај такве интеграције понашања за преживљавање 

3.2.5. разуме сличности и разлике у интеграцији грађе и функције јединке током животног циклуса 

3.2.6. зна и разуме главне морфолошке и функционалне карактеристике органа који информишу организам о 

стању у околини и њихову улогу у одржавању унутрашње равнотеже (улога нервног система) 

3.2.7. зна и разуме главне морфолошке и функционалне карактеристике органа који реагују на промене у 

околини и карактеристике органа који враћају организам у равнотежу онда када је из ње избачен (стресно 

стање -улога ендокриног система) 

3.2.8. зна и разуме које су последице стресног стања за организам. 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2734
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2734
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2745
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2745
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2745
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2. НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА 

ОСНОВНИ НИВО 

1.3.3. . зна да свака ћелија у организму садржи генетички материјал 

1.3.4. зна за појам и основну улогу хромозома 

1.3.7. зна да од зигота настаје организам и да се тај процес назива развиће 

1.3.8. зна основне научне чињенице о еволуцији живота на земљи и етапе земљине 

 

СРЕДЊИ НИВО 

2.3.2. разуме механизам настанка зигота 

2.3.3. разуме зашто потомци личе на родитеље и њихове претке, али нису идентични са њима 

2.3.5. уочава да постоје разлике између јединки исте врсте и различитих врста  

 

НАПРЕДНИ НИВО 

3.3.1. разуме разлику између телесних и полних ћелија у погледу хромозома и деоба 

3.3.2. разуме да полне ћелије настају од посебних ћелија у организму 

3.3.3. зна функцију генетичког материјала и његову основну улогу у ћелији; 

3.3.4. зна да је број хромозома у ћелији карактеристика врсте 

3.3.6. разуме да човек може да утиче на смер и брзину еволуционих промена својих популација и популација 

других врста 

 

 

3. ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 

 

ОСНОВНИ НИВО 

1.4.8. зна шта може лично предузети у заштити свог непосредног животног окружења 

 

НАПРЕДНИ НИВО 

 

3.4.8. разуме зашто се неограничен развој човечанства не може одржати у ограниченим условима целе 

планете 

4. ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 

ОСНОВНИ НИВО 

1.5.1. зна основне мере за одржавање личне хигијене и хигијене околине и разуме зашто је важно да их се 

придржава; 

1.5.5. препознаје основне знаке поремећаја функције појединих органа и основне симптоме инфекције и 

разликује стање у коме може сам да интервенише од стања када мора да се обрати лекару; 

1.5.6. разуме предности и недостатке употребе додатака у храни (конзерванси али и неконтролисана употреба 

витамина, антиоксиданата, минерала итд) и опасности до којих може да доведе неуравнотежена исхрана 

(редукционе дијете, претерано узимање хране и сл) и познаје основне принципе правилног комбиновања 

животних намирница; 

1.5.10. зна да постоје природне промене у понашању које настају као последица физиолошких промена 

(пубертет, менопауза), зна да у адолесцентом добу могу да се појаве психолошки развојни проблеми 

(поремећаји у исхрани, поремећаји понашања, поремећаји сна и сл); 

1.5.11. разуме одговорност и опасност превременог ступања у сексуалне односе и разуме зашто абортус у 

доба развоја има негативне последице на физичко и ментално здравље; 

1.5.12. зна да болести зависности (претерана употреба дувана, алкохола, дроге) неповољно утичу на укупан 

квалитет живота и зна коме може да се обрати за помоћ (институције и стручњаци); 

1.5.13. зна како се треба понашати према особи која болује од болести зависности или је ХИВ позитивна; 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2732
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2716
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2716
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2728
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2728


 

367 

 

1.5.7. разуме да загађење животне средине (воде, ваздуха, земљишта, бука, итд.) и неке природне појаве (UV 

зрачење) неповољно утичу на здравље човека. 

 

СРЕДЊИ НИВО 

2.5.1. познаје основне механизме деловања превентивних мера у очувању здравља; 

2.5.2. разуме значај и зна основне принципе правилног комбиновања животних намирница; 

2.5.4. зна механизме којима загађење животне средине угрожава здравље човека; 

2.5.5  зна механизме деловања хемијских материја на физиолошке процесе уорганизму и понашање (утицај 

алкохола, различитих врста дрога, енергетских напитака и сл.); 

НАПРЕДНИ НИВО 

3.5.1. познаје узроке и физиолошке последице заразних болести; 

3.5.2. познаје основне принципе лечења заразних и других болести; 

3.5.3. разуме основне биолошке процесе који леже у основи физиолошки правилне исхране; 

3.5.4. познаје главне компоненте намирница и њихову хранљиву вредност; 

3.5.6. разуме механизме поремећаја функције појединих органа; 

3.5.7. познаје основне биолошке механизме који доводе до развијања болести зависности; 

3.5.8. разуме механизме стресног стања и утицај јаких негативних емоција на физиолошке процесе у 

организму и понашање појединца; 

5. ПОСМАТРАЊЕ, МЕРЕЊЕ И ЕКСПЕРИМЕНТ 

ОСНОВНИ НИВО 

1.6.1. уме да разликује и користи једноставне процедуре, технике и инструменте за прикупљање података у 

биологији (посматрање, бројање, мерење); 

1.6.2. уме да по упутству и уз помоћ наставника реализује једноставно истраживање, попуни формулар, 

прикаже резултате у табели/графикону и извести о резултату; 

1.6.3. зна како да се понаша у лабораторији и на терену и правила о раду и безбедности рада; 

1.6.4. уме по упутству да изведе унапред постављени експеримент и одговори на једноставну хипотезу уз 

помоћ и навођење наставника; 

 

СРЕДЊИ НИВО 

2.6.1. уме да уз навођење реализује сложено прикупљање података, систематизује податке и извести о 

резултату; 

2.6.2. зна шта је грешка инструмента и прецизност мерења и уме по упутству да калибрише инструмент; 

2.6.3. уме, уз помоћ наставника, да прави графиконе и табеле према два критеријума уз коментар резултата; 

2.6.4. уме на задатом примеру, уз помоћ наставника, да постави хипотезу, формира и реализује једноставан 

експеримент и извести о резултату; 

 

НАПРЕДНИ НИВО 

3.6.2. уме да осмисли једноставан протокол прикупљања података и формулар за упис резултата; 

3.6.3. уме самостално да прави графиконе и табеле према два критеријума уз детаљан извештај 

3.6.4. разуме значај контроле и пробе у експерименту (варирање једног/више фактора), уме да постави 

хипотезу и извуче закључак; 

3.6.5. зна (уз одговарајуће навођење наставника) самостално да осмисли, реализује и извести о експерименту 

на примеру који сам одабере. 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2738
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2721
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2739
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7. 1. 9. 1.   ПЛАН ДОДАТНЕ НАСТАВЕ БИОЛОГИЈЕ ЗА 7. РАЗРЕД  

 

Циљ додатне наставе биологије јесте проширивање и продубљивање знања ученика који се  у већој 

мери интересују за биологију и који су на редовним часовима биологије показали висок ниво 

савладаног градива, као и развијање способности и вештина ученика према њиховим 

интересовањима и склоностима и развијање такмичарског духа. 

 

Задаци додатне наставе биологије: 

- омогућити ученицима да разумеју мултидисциплинарност и повезаност анатомије са осталим 

биолошким дисциплинама; 

- омогућити ученицима да самосталним истраживачким радом овладају основама научног метода 

- развијати аналитичко и критичко мишљење; 

- стварати ситуације у којима ће ученици примењивати теоријско знање и експериментално искуство 

за решавање теоријских и експерименталних проблема; 

 

 

На овим часовима ученици ће се припремати за такмичење ученика основних школа у 

организацији Министарства просвете Републике Србије и Српског биолошког друштва. Оно 

обухвата четири нивоа такмичења (школско, општинско, окружно и републичко такмичење). 

 

СЕПТЕМБАР 

Наставна тема: Порекло и развој људске врсте 

1. Порекло и историјски развој човека. Преци данашњег човека. 

ОКТОБАР 

Наставна тема: Грађа човечијег тела 

2. Јединство грађе живе и неживе материје;нивои организације биолошких система. Ћелија-грађа и улога. 
Деоба ћелија. 

3. Посматрање ћелија епитела усне дупље под микроскопом (самостална израда препарата). 

4. Грађа и функција коже. Посматрање коже на слици (графофолија) и под лупом. 

НОВЕМБАР 

5. Преглед еволутивне разноврсности скелетног система животиња. Коштана ћелија, коштано ткиво, грађа 
костију, везе између костију. Посматрање костију и шавова. 

6. Мишићни систем човека- мишићна ткива. Скелетни мишићи - облици. Физиолошке особине мишића. 

Обољења и повреде костију и прва помоћ. Обољења и оштећења мишића. 

 
ДЕЦЕМБАР 

7. Нервна ћелија и нервно ткиво. Физиолошке особине нервне ћелије. Нерви и ганглије. 
8. ЦНС- кичмена мождина и мозак - грађа и улога. Рефлекси и рефлексни лук. Периферни и аутономни 

нервни систем. Обољења нервног система. Учење и памћење - ученички реферати. 

 
ЈАНУАР 

9. Жлезде са унутрашњим лучењем - грађа и функција. Поремећаји у раду 

ФЕБРУАР 

10. Чулне ћелије. Чуло мириса и укуса. Чуло вида. Чуло слуха и равнотеже.Оштећења и обољења чулних 
органа. 
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11.  Одређивање оштрине вида и разликовање боја. Мариотов оглед (доказивање постојања слепе мрље). 

МАРТ 

12. Грађа  и функција органа за варење. Витамини и минерали – улога у организму. Обољења органа за 

варење. Правилна исхрана и последице неправилне исхране 

13. Грађа и функција органа за дисање. Спољашње и ћелијско дисање.Глас и говор. Обољења органа за 
дисање.  

АПРИЛ 

14. Крв и лимфа. Крвне групе и трансфузија. Наслеђивање крвних група. Имунитет. Посматрање крви  на 
микроскопском препарату. 

15. Срце и крвни судови. Грађа и рад срца. Посматрање грађе срца на моделу. 

МАЈ 

16. Органи за излучивање. Дисекција бубрега. 
17. Грађа и функција органа за размножавање. Физиологија репродукције. Наслеђивање пола код човека. 

Наследне болести везане за пол. 

 
ЈУН  

18. Деликвенција, болести зависности-ученички радови. Сексуално преносиве болести - превенција и 

лечење. 
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                                                                        7. 1. 10.  ХЕМИЈА 

 

Годишњи фонд наставе хемије износи 72 часа 

Недељни фонд наставе хемије износи 2 часа 

 

 

     Циљ и задаци 

    Циљеви неставе хемије су: 

- развијање функционалне хемијске писмености; 

- разумевање промена и појава у природи на основу знања хемијских појмова, теорија, модела 

и закона; 

- развијање способности комуницирања коришћењем хемијских термина, хемијских симбола, 

формула и једначина; 

- развијање способности комуницирања коришћењем хемијских термина, хемијских симбола, 

формула и једначина; 

- развијање способности за извођење једноставних хемијских истраживања; 

- развијање способности за решавање теоријских и експерименталних проблема; 

- развијање логичког и апстрактног мишљења и критичког става у мишљењу; 

- развијање способности за тражење и коришћење релевантних информација у различитим 

изворима (уџбеник, научно - популарни чланци, интернет); 

- развијање свести о важности одговорног односа према животној средини, одговарајућег и 

рационалног коришћења и одлагања различитих супстанци у свакодневном животу; 

- развијање радозналости, потребе за сазнавањем о својствима супстанци у окружењу и 

позитивног става према учењу хемије; 

- развијање свести о сопственим знањима и способностима и даљој професионалној 

оријентацији. 

 

Задаци наставе хемије су: 

- омогућавање ученицима даразумеју предмет изучавања хемије и научни метод којим се у 

хемији долази до сазнања; 

- омогућавање ученицима да сагледају значај хемије у свакодневном животу, за развој 

различитих технологија и развој друштва уопште; 

- оспособљавање ученика да се користе хемијским језиком: да знају хемијску терминологију и 

да разумеју квалитативно и квантитативно значење хемијских симбола, формула и једначина; 

- стварање наставних ситуација у којима ће ученици до сазнања о својствима супстанци и 

њиховим променама долазити на основу демонстрационих огледа или огледа које самостално 

изводе, развијати при том аналитичко мишљење и критички став у мишљењу; 

- стварање наставних ситуација у којима ће ученици развијати експерименталне вештине, 

правилно и безбедно по себе и друге, руковати лабораторијским прибором, посуђем и супстанцама; 

- оспособљавање ученика за извођење једноставних истраживања; 

- стварање ситуација у којима ће учениципримењивати значе хемије за тумачење појава и 

промена у реалном окружењу; 

- омогућавање ученицима да кроз једноставна израчунавања разумеју квантитативни аспект 

хемијских промена и његову практичну примену. 
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Глобални план 

 

     Градиво хемије у основној школи организовано је тако да се у седмом разреду уче основни појмови 

опште хемије, а садржај је организован у оквиру пет тема: 

 

  Хемија и њен значај (3, 1+0+2); 

 Основни хемијски појмови (14, 6+5+3); 

 Структура супстанце (31) 

                               - Атом и структура атома (16, 7+8+1), 

                               - Основне честице које изграђују супстанце (15, 7+7+1); 

 Хомогене смеше - раствори (7, 3+2+2); 

 Хемијске реакције и израчунавања (17, 7+9+1). 

 

 

тема обрада утврђивање вежба укупно корелација 

Хемија и њен 

значај 

 

1 0 2 3 Физика, биологија 

Основни 

хемијски 

појмови 

6 5 3 14 Физика, биологија 

Структура 

супстанце 

(А+Б) 

31  

А)Атом и 

структура 

атома 

7 8 1 16 Математика, физика, биологија 

Б)Основне 

честице које 

изграђују 

супстанце 

7 7 1 15 Физика, математика 

Хомогене 

смеше - 

раствори 

3 2 2 7 Физика, биологија 

Хемијске 

реакције и 

израчунавања 

7 9 1 17 математика 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

372 

 

          МЕТОДЕ: 

- интерактивна (кооперативна), 

- учење путем открића и решавања проблема, 

- демонстративно илустративна, 

- практично учење, 

- мисаоно учење, 

- искуствено учење, 

- дијалошко – монолошка метода. 

 

 

            АКТИВНОСТИ  НАСТАВНИКА: 

- организатор наставе (усклађује циљеве, исходе, планира садржаје, средства, методе) 

- реализатор наставе (ствара прилике за учење, презентира садржаје, ствара услове за извођење лабораторијских вежби у 

организацији наставника и реализацији ученика, води циљани разговор, омогућује примену стечених вештина, даје повратне 

информације) 

- партнер у непосредној комуникацији (одговара на ученичка питања, поставља питања...) 

- мотивише ученике и развија њихова интересовања 

- прети напредовање ученика 

- оцењивач 

- утиче на социјалне односе у одељењу 

- самоевалуација (прати ефекте сопственог рада) 

 

 

             АКТИВНОСТ УЧЕНИКА: 

- мислиоци 

- решаваоци проблема 

- активни посматрачи 

- активни слушаоци 

- активни слушаоци у комуникацији 

- актери у експериментима 

- организатори 

- планери 

- самопроцењивачи 

- партнери 
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У оквиру слободних активности окупљају се ученици који показују повећано интересовање за хемију. Теме које се обрађују у оквиру 

слободних активности могу да буду преузете из програма додатне наставе, уз могућност корекције према наставниковој процени 

ученичких интересовања. 

 

     Програм додатног рада обухвата проширивање и продубљивање сдражаја редовне наставе хемије и планиран је према 

предвиђеним наставним темама редовне наставе са 36 часова годишње. 

 

 

7. 1. 10. 1.  ПЛАН ДОДАТНЕ  НАСТАВЕ ХЕМИЈЕ  

 

Програм рада додатне наставе хемије обухвата проширивање и продубљивање садржаја редовне наставе хемије и планиран је 

предвиђеним наставним темама редовне наставе са 36 часова годишње. 

Орјентациони садржаји програма (по наставним темама): 

Хемија и њен значај 

Развој хемије као науке и хемија у савременом животу. Извести пар ефектних демонстрационих огледа и повезати их са 

свакодневним животом (хемијски вулкан, слоновска паста, незапаљиви новац,итд); сугестије ученика. 

Мерења масе супстанци техничком вагом и запремине мензуром, биретом и пипетом. 

Основни хемијски појмови 

Методе раздвајања смеша. Раздвајање чврсто – чврсте смеше кухињске соли и јода сублимацијом и селективним растварањем. 

Примери за физичке и хемијске промене – топљење леда, доказивање аномалије воде, хемијске реакције – егзотермне и ендотермне 

– реакција натријума, калијума са водом, метала са киселинама, обојене таложне реакције. 

Раствори 

Раствори и њихова својства: експериментална провера снижења температуре мржњења раствора натријум хлорида у односу на воду. 

Растварање калијум перманганата, никал (II) сулфата, бакар (II) сулфата и гвожђе (III) хлорида  у води и у раствору воденог стакла – 

„силикатни врт“. 

Израчунавање масеног процентног састава у поступку разблаживања раствора и у поступку мешања раствора различитог садржаја. 

Хемијске реакције и израчунавања на основу хемијских једначина   

Основни типови хемијских реакција – синтеза цинк јодида и цинк сулфида, анализа калијум хлората, калијум перманганата, 

електролиза воде и електролиза калијум јодида у електрохемијској ћелији од кромпира (лимун). 

Израчунавања на основу хемијских једначина, на основу односа количине, масе и броја честица учесника у хемијској реакцији. 

Израчунавања на основу хемијских формула – израчунавање масеног елементарног процентног састава једињења. 
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7. 1. 10. 2. ПЛАН ДОПУНСКЕ  НАСТАВЕ ХЕМИЈЕ  

 

Хемија и њен значај 

Помоћи ученицима да разумеју појаве из природе и свакодневног живота и да их повежу са новим предметом који почињу да 

изучавају. Применити корелацију са  сазнањима из физике, биологије и познавања природе из разреда који су већ завршили. 

Основни хемијски појмови 

На што оригиналнији начин разложити на састојке појмове материја, супстанца, физичко поље, елементи, једињења, хомогене и 

хетерогене смеше, физичке и хемијске промене, маса, густина, запремина, температура, агрегатно стање, мржњење, топљење, 

испаравање, итд и довести их шематски, дијаграмом, и сл. у међусобну везу. 

 

 

 

 

Структура супстанце 

Помагати ученицима да усвоје и науче појмове о врсти честица које се налазе у природи и њиховом разликовању, хемијским 

симболима најважнијих елемената, атому и грађи атома, Периодном систему елемената и подели и месту елемената у ПСЕ. 

Савладати појмове хемијска веза, ковалентна и јонска веза, молекул, индекс и коефицијент, валенца метала и неметала у 

ковалентним и јонским једињењима и њено израчунавање; писање и састављање хемијских формула молекула елемената и 

једињења. 

Раствори 

Усвојити врсте раствора и примере из живота, активно учешће слабијих ученика по постигнућима на часовима лабораторијских 

вежби. 

 

Хемијске реакције и израчунавања на основу хемијских једначина   

Савладавање писања и састављања хемијских једначина реакција, изједначавање коефицијената у једначинама и квантитативно 

тумачење разлога за та деловања. 

Успостављање релација у простијим израчунавањима између појмова маса, количина супстанце и број честица. 
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и 
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ј 

т

е

м

е 

Број 

часова 

по теми 

НАСТАВНА 

ТЕМА 
Методе Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Корелација Наставна 

средства 

Начин праћења  

и оцењивања 

 

 

1

. 

(1+2+1) Хемија и њен 

значај 

Монолошка 

Дијалошка 

Демонстративна 

Експериментална 

Демонстрациони 

огледи: 

 

Посматра, 

Закључује , 

Пише формуле 

Решава задатке 

Бележи 

резултате 

 

 

 

Демонстрира 

Објашњава, 

Разговара са 

ученицима 

Физика: 

електрична 

струја 

Географија: 

унутрашнја 

грађа и састав 

земље 

Модели 

Хемикалије 

Слике, Шеме 

Кристалне структуре 

Уџбеник 

Занимљива хемија 

Збирка задатака из 

хемије са 

лабораторијским 

вежбама 

Лабораторијски прибор и 

посуђе 

Радна свеска 

Посматрање 

Праћење ангажовања 

ученика 

Продукти ученикових 

активности 

Белешке 

Домаћи задаци 

 

2

. 
(6+9) Основни 

хемијски појмови 

Монолошка 

Дијалошка 

Демонстративна 

Експериментална 

 

 

Посматра , 

Закључује, 

Пише формуле, 

Решава задатке, 

Бележи 

резултате. 

 

Демонстрира 

Објашњава, 

Разговара са 

ученицима 

Географија: 

распрострање

ност метала у 

земљиној 

кори 

Техничко 

образовање: 

технологија 

грађевинског 

материјала 

Шеме, Слике 

Уџбеник , 

Збирка задатака из 

хемије са 

лабораторијским 

вежбама 

Лабораторијски прибор , 

посуђе, хемикалије 

Радна свеска 

Компјутер 

Посматрање,праћење 

ангажовања ученика, 

продукти ученикових 

активности,белешке,задов

ољство ученика на часу, 

домаћи задаци 

 

 

 

3

. 

 

3

.

1 

 (7+8) СТРУКТУРА 

СУПСТАНЦЕ 

 

Атом и структура 

атома 

Монолшка 

Дијалошка 

Демонстративна 

Експериментална 

Демонстрациони 

огледи 

 

Повезује 

Пише формуле 

соли 

Саставља 

формуле соли 

Решава задатке 

 

Демонстрира

, 

Објашњава, 

Разговара са 

ученицима 

Биологија: 

исхрана 

Шеме 

Слике 

Уџбеник 

Занимљљива 

хемија 

Збирка задатака из 

хемије са 

лаборатоторијским 

вежбама 

Посматрање 

праћење ангажовања 

ученика 

продукти ученикових 

активности 

белешке 

задовољство ученика на 
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Лаборски прибор,посуђе, 

хемикалије 

Радна свеска 

Компјутер 

часу 

домаћи задаци 

 

 

 

 

3

.

2

. 

(6+9) Основне честице 

које изгражују 

супстанце 

:атоми,молекули,

јони 

Монолшка 

Дијалошка 

Демонстративна 

Експериментална 

Демонстрациони 

огледи 

 

Пише реакције 

дисоцијације, 

Закључује, 

Бележи 

Пише 

реакције 

дисоцијације 

Монолошка 

Дијалошка 

Демонстрати

вна 

Демонстрац

иони огледи: 

Физика:  

извори струје 

 

 

Шеме 

Слике 

Уџбеник 

Занимљљива 

хемија 

Збирка задатака из 

хемије са 

лаборатоторијским 

вежбама 

Лаборски прибор,посуђе, 

хемикалије 

Радна свеска 

Компјутер 

Посматрање 

праћење ангажовања 

ученика 

продукти ученикових 

активности 

белешке 

задовољство ученика на 

часу 

домаћи задаци 

 

 

4

. 

 

 

(3+6) Хомогене 

смеше,раствори 

Монолшка 

Дијалошка 

Демонстративна 

Експериментална 

Демонстрациони 

огледи 

 

Закључује, 

Бележи 

Пише 

реакције 

дисоцијације 

Монолошка 

Дијалошка 

Демонстрати

вна 

Демонстрац

иони огледи: 

Биологија: 

животни 

процеси, 

фотосинтеза 

Периодни систем 

Уџбеник 

Хемијска читанка 

Занимљива хемија 

Радна свеска 

Компјутер 

Посматрање 

праћење ангажовања 

ученика 

продукти ученикових 

активности 

белешке 

задовољство ученика на 

часу 

домаћи задаци 

 

5

. 

 

 

 (5+10) Хемијске 

реакције и 

израчунавања 

Монолшка 

Дијалошка 

Демонстративна 

Експериментална 

Демонстрациони 

огледи 

 

Пише 

структурне 

формуле, 

Закључује, 

Бележи 

Пише 

молекулске 

и структурне 

формуле 

Решава 

задатке 

Саставља 

моделе 

молекула 

 

Географија: 

енергетика 

Биологија:ути

цај 

угљоводоник

а на здравље 

и квалитет 

животне 

средине 

Периодни систем 

Уџбеник 

Хемијска читанка 

Занимљива хемија 

Радна свеска 

Компјутер 

Посматрање 

праћење ангажовања 

ученика 

продукти ученикових 

активности 

белешке, задовољство 

ученика на часу 

домаћи задаци 
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Ред.б р  

наставне 

теме-целине 

 
Назив наставне теме 

 
Исходи 

 
Стандарди 

 

1. 
 

 
ХЕМИЈА И ЊЕН ЗНАЧАЈ (3) 

 

Упознавање и употреба лабораторијског посуђа, прибора и 

материјала за експериментални рад. Упознавање обележавања 
хемикалија. Правила понашања у кабинету, мере опреза и прва 

помоћ. 

2.6.11.1.9,    

1.6.11. 

1.10  

1.6.1 

2.6.2 

2.6.3 

 

 
2. 

 

 

 
ОСНОВНИ ХЕМИЈСКИ ПОЈМОВИ 

(14) 

 

 
Препознавање хемијских елемената и хемијских једињења и схватање 

разлике између њих 
Истицање разлика између врста смеша и смеша, чистих супстанци, 

елемената и једињења 

1.1.3      3.1.21.1.12 1.6.12.6.1     1.1.12  2.1.2 

1.6.2        2.6.3      1.3.1        1.1.8    2.1.7                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 
СТРУКТУРА СУПСТАНЦЕ (29) 

Прављење модела атома и распоређивање модела електрона по 

енергетским нивоима.  

Разумевање Периодногсистемаелемената и основно сналажење 

 

1.1.8 

3.1.3 

1.1.6 

3.1.4 

1.1.5 

1.1.6 

2.1.1 

 

 

 

4. 

 

 

 

 
ХОМОГЕНЕ СМЕШЕ – РАСТВОРИ (9) 

 

 

Испитивање растворљивости супстанци у различитим растварачима. 

Прављење раствора одређене процентне концентрације 

 

1.6.1        2.1.10 2.6.3       2.1.2   2.1.5  2.1.6        3.1.5 

1.6.1     1.1.2        2.1.5 1.1.3   1.1.7        1.1.8   1.1.9        

 

5. ХЕМИЈСКЕ ЈЕДНАЧИНЕ И     

ИЗРАЧУНАВАЊА 

(17) 

 

Ученик је увежбан за писања хемијских једначина и 

стехиометријскаизрачунавања у складу са програмом 
1.1.6 

2.1.2 

1.6.1 

1.1.3 
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Начин оцењивања: 

 

 Ученици се испитују усмено по два пута у полугодишту, где на оцену утичу и активност 

ученика на часовима, редовност у изради домаћих задатака, учешће и тимски дух при кооперативном 

учењу у групама, као и при лабораторијским вежбама – рад у паровима. 

 Наставне теме чији се садржаји потенцирају у току целе године су: Структуре супстанце, 

Основни хемијски појмови и Хемијска израчунавања. 

 Ученици се оцењују и писмено у току године после завршетка наставних тема: Основни 

хемијски појмови, Структуре супстанце, Раствори, Хемијска израчунавања (без стехиометрије) – 

укупно пет птовера. 

 
 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД 
 

Наставна тема: ХЕМИЈА И ЊЕН ЗНАЧАЈ 

ОСНОВНИ НИВО - Ученик уме да: 

1.1.9. загрева супстанцу на безбедан начин  

1.1.10. измери масу, запремину и температуру супстанце 

1.6.1. безбедно рукује основном опремом за експериментални рад и супстанцама  

            1.6.2. изведе експеримент према датом упутству 

 СРЕДЊИ НИВО - Ученик зна: 

2.1.2. значење термина: материја, хомогена смеша, хетерогена смеша, анализа и синтеза, 

неутрализација, супституција, адиција, анхидрид, изомер, изотоп 

                         Ученик уме да: 

 2.1.7. у огледима испитује својства супстанци и податке о супстанцама приказује табеларно или 

шематски 

 2.6.1. прикупи податке посматрањем и мерењем, и да при том користи одговарајуће инструменте. 

 2.6.2. табеларно и графичкиприкаже резултате посматрања или мерења и 

 2.6.3. изводи једноставна уопштавања и систематизацију резултата 

            НАПРЕДНИ НИВО - Ученик зна:  

3.1.8. да осмисли екпериментални поступак према задатом циљу/ проблему/ питању за истраживање, 

да бележи и приказује резултате табеларно и графички, формулише објашњење/а и изведе 

закључак/е. 

3.6.2. постави хипотезе 

3.6.3. Планира и изведе експеримент за тестирање хипотезе 

            3.6.4. Донесе релевантан закључак на основу резултата добијених у експерименталном раду 

 

Наставна тема: ОСНОВНИ ХЕМИЈСКИ ПОЈМОВИ  

ОСНОВНИ НИВО - Ученик зна: 

1.1.1. да прави разлику између елемената, једињења и смеша из свакодневног живота 

1.1.2. о практичној примени елемената, једињења и смеша, из сопственог окружења, на основу 

њихових својстава 

1.1.3. на основу којих својстава супстанце могу да се разликују, којим врстама промена супстанце 

подлежу као и да се при променама укупна маса супстанци не мења. 

1.1.8. значење следећих термина: супстанца, смеша, раствор, растварање, елемент,једињење, атом, 

молекул, јон, ковалелнтна веза, јонска веза , оксидација, оксид, киселина, база,со, индикатор  

                                Ученик уме да: 

            1.1.9. загрева супстанцу на безбедан начин  

1.1.10. измери масу, запремину и температуру супстанце 
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1.6.1. безбедно рукује основном опремом за експериментални рад и супстанцама  

1.6.2.изведе експеримент према датом упутству 

СРЕДЊИ НИВО - Ученик зна: 

2.1.2. значење термина: материја, хомогена смеша, хетерогена смеша, анализа и синтеза, 

неутрализација, супституција, адиција, анхидрид, изомер, изотоп 

                               Ученик уме да: 

2.1.7 . у огледима испитује својства супстанци и податке о супстанцама приказује табеларно или 

шематски 

2.6.1. прикупи податке посматрањем и мерењем, и да при том користи одговарајуће инструменте. 

2.6.2. табеларно и графичкиприкаже резултате посматрања или мерења и 

 2.6.3. изводи једноставна уопштавања и систематизацију резултата 

НАПРЕДНИ НИВО - Ученик зна:  

3.1.2. како је практична примена супстанци повезана са њиховим својствима  

                                      Ученик уме: 

3.1.7. на основу својстава састојака смеше да изабере и изведе одговарајући поступак за њихово 

раздвајање 

3.1.8. Да осмисли екпериментални поступак према задатом циљу/ проблему/ питању за истраживање, 

да бележи и приказује резултате табеларно и графички, формулише објашњење/а и изведе 

закључак/е. 

 3.6.2. постави хипотезе 

 3.6.3. Планира и изведе експеримент за тестирање хипотезе 

 3.6.4. Донесе релевантан закључак на основу резултата добијених у експерименталном раду 

 

Наставна тема: СТРУКТУРА СУПСТАНЦЕ 

ОСНОВНИ НИВО - Ученик разуме: 

1.1.4. да су чисте супстанце изграђене од атома, молекула и јона, као и да те честице међусобно 

разликује по наелектрисању и сложености грађе 

1.1.6. квалитативно значење симбола најважнијих хемијских елемената, хемијских формула,  

најважнијих представника класа неорганских и органских једињења, и квалитативно значење 

хемијских једначина реакција оксидације 

1.1.5. тип хемијске везе у молекулима елемената, ковалентним и јонским једињењима 

1.1.8. значење следећих термина: супстанца, смеша, раствор, растварање, елемент, једињење, атом, 

молекул, јон, ковалентна веза, јонска веза, оксидација, оксид, киселина, база, со, индикатор 

СРЕДЊИ НИВО - Ученик разуме: 

Стандард 2.1.1. како тип хемијске везе одређује својства супстанци ( температура топљења и 

кључања, као и растворљивост супстанци) 

Стандард 2.1.2. значење термина: материја, хомогена смеша, хетерогена смеша, анализа и синтеза, 

неутрализација, супституција, адиција, анхидрид, изомер, изотоп 

Стамдард 2.1.4. да саставља формуле најважнијих представника класа неорганских и органских 

једињења, и једначине хемијских реакција неутрализације и супституције 

НАПРЕДНИ НИВО  - Ученик разуме: 

3.1.3. да су својства супстанци и промене којима подлежу условљене разликама на нивоу честица 

3.1.4. структуру атома, молекула и јона, које их елементарне честице изграђују и како од њиховог 

броја зависи наелектрисање атома, молекула и јона. 

 

Наставна тема: РАСТВОРИ 

ОСНОВНИ НИВО - Ученик разуме:  

1.1.7. шта су раствори, како настају и примере раствора у свакодневном животу 
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1.1.8 значење следећих термина: супстанца, смеша, раствор, растварање, елемент, једињење, атом, 

молекул, јон, ковалентна веза, јонска веза, оксидација, оксид, киселина, база, со, индикатор 

СРЕДЊИ НИВО - Ученик разуме:  

2.1.1. како тип хемијске везе одређује својства супстанци (температура топљења и кључања, као и 

растворљивост супстанци) 

 2.1.3. шта је засићен, незасићен и презасићен раствор 

                                    Ученик уме: 

2.1.5. да изабере најпогоднији начин за повећање брзине растварања супстанце (повећањем 

тeмпературе растварача, уситњавањем супстанце, мешањем) 

2.1.6. промени концентрацију раствора додавањем растворене супстанце или растварача 

(разблаживање и концентровање) 

 2.1.9. израчуна масу растворене супстанце и растварача, на основу процентног састава раствора и 

обрнуто 

2.1.10. направи раствор одређеног процентног састава  

НАПРЕДНИ НИВО  - Ученик разуме: 

 3.1.5. зависност растворљивости супстанце од природе супстанци и растварача. 

                                       Ученик уме:  

3.1.9. да израчуна процентуалну заступљеност неке супстанце у смеши, да изводи стехиометријска 

израчунавања која обухватају реактант у вишку и однос масе и количине супстанце 

 

Наставна тема: ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И ИЗРАЧУНАВАЊА 

ОСНОВНИ НИВО - Ученик разуме:  

1.1.3. на основу којих својстава супстанце могу да се разликују, којим врстама промена супстанце 

подлежу, као и да се при променама укупна маса супстанци не мења 

 1.1.6. квалитативно значење симбола најважнијих хемијских елемената, хемијских формула 

најважнијих представника класа неорганских и органских једињења, и квалитативно значење 

хемијских једначина реакција оксидације 

 1.1.8. значење следећих термина: супстанца, смеша, раствор, растварање, елемент, једињење, атом, 

молекул, јон, ковалентна веза, јонска веза, оксидација, оксид, киселина, база, со, индикатор 

 СРЕДЊИ НИВО - Ученик уме да:  

2.1.8. израчуна процентни састав једињења на основу формуле и масу реактаната и производа на 

основу хемијске једначине, то јест да покаже на основу израчунавања да се укупна маса супстанци 

не мења. 

 2.2.2. пише једначине хемијских реакција анализе и синтезе бинарних једињења 

НАПРЕДНИ НИВО - Ученик разуме:  

3.1.3. да су својства супстанци и промене којима подлежу условљене разликама на нивоу честица. 

3.1.4. структуру атома, молекула и јона, које их елементарне честице изграђују и како од њиховог 

броја зависи налектрисање атома, молекула и јона 

                                  Ученик уме:  

3.1.9. да израчуна процентуалну заступљеност неке супстанце у смеши, да изводи стехиометријска 

израчунавања која обухватају реактант у вишку и однос масе и количине супстанце. 
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7. 1. 11.  ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО  ОБРАЗОВАЊЕ 

 

Годишњи фонд наставе техничког и информатичког образовања износи 72 часа 

Недељни фонд наставе техничког и информатичког образовања износи  2 часа 

 

 

 

       Циљ и задаци 

      

Циљ наставе техничког и информатичког образовања у основној школи јесте да се осигура да сви 

ученици стекну базичну jeзичку, техничку и информатичку писменост и да напредују ка реализацији 

одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у 

новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, 

развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да се упознају са 

техничко-технолошки развијеним окружењем, развију техничко мишљење, техничку културу, радне 

вештине и културу рада. 

Оперативни задаци  

 

 Ученици треба да: 

- комуницирају на језику технике (користе стручну терминологију и израђују технички цртеж-

основним прибором и рачунаром) 

- користе рачунар у прикупљању информација као и у њиховој обради и презентацији 

- служе мерним инструментима за мерење дужине, углова, масе, силе; 

- на основу физичких, хемијских и технолошких својстава одаберу одговарајући материјал 

(метал, легуру, неметал и погонски материјал) за модел или употребно средство 

- препознају елементе (компоненте) из области машинства и да их компонују у једноставније 

функционалне целине (графички и кроз моделе или употребне предмете) 

- примењују одговарајуће поступке обраде материјала кроз алгоритам 

- разумеју технолошке процесе и производе различитих технологија 

- правилно употребљавају стандардни прибор, алат и машине при обликовању елемената за 

моделе и употребна средства 

- одређују адекватне везе између елемената (завртањ, закивак, ...) 

- препознају природне ресурсе, њихову ограниченост у коришћењу 

- прилагоде динамичке конструкције (моделе) енергетском претварачу 

- одаберу оптимални систем управљања за динамичке конструкције (моделе) 

- одаберу једноставнији програм за управљање рачунаром 

- примењују мере и средства за личну заштиту при раду 

- знају мере заштите и потребе за обнову и унапређивање животног окружења 

- на основу знања о врстама делатности и сагледавања својих интересовања и знања, правилно 

одаберу своју будућу професију. 
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Садржај програма и глобални план 

 

УВОД У МАШИНСКУ ТЕХНИКУ (2) 

 

Појaм и задаци машина и механизама: трансформација материје и енергије, пренос и трансформација 

оптерећења и кретања. 

 

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ У МАШИНСТВУ (8) 

 

Техничка документација у машинству. Ортогонална пројекција. Котирање, пресеци и упрошћавање, 

просторно приказивање. Од идеје до реализације. 

 

ИНФОРМАТИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (14) 

 

Цртање коришћењем рачунара и израда презентације. Интерфејс-систем веза са рачунаром. 

Управљање моделима помоћу рачунара. Рад са конструкторима на бази интерфејс-технологије. 

 

МАТЕРИЈАЛИ (2) 

 

Машински материјали: метали, легуре, композити, неметали, погонски материјали. Својства метала 

и легура (испитивање тврдоће, чврстоће и др.). 

 

МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛА (2) 

 

Мерење и мерна средства: дужине, угла, масе и момента. Размеравање и обележавање на металу. 

Појам . 

 

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ МАТЕРИЈАЛА (4) 

 

Принципи обраде метала са и без скидања струготине. Спајање металних делова. Мере заштите на раду. 

 

МАШИНЕ И МЕХАНИЗМИ (16) 

 

Основни појмови и принципи рада машина и механизама. Елементи машина и механизама: елементи 

за везу, елементи за пренос снаге и кретања, специјални елементи. Производне машине: принцип 

рада, састав, коришћење. Машине спољашњег (бицикл, аутомобил, железничка возила, бродови, 

авиони и др.) и унутрашњег (транспортери, дизалице и др.) транспорта: принцип рада, састав, 

коришћење. 

РОБОТИКА (2) 

 

Појам робота. Врсте робота, намена, конструкција (механика, погон и уптављање). Моделирање 

робота из конструкторских комплета и коришћење интерфејса. 

 

ЕНЕРГЕТИКА (6) 

 

Извори, коришћење и трансформација енергије. Погонске машине-мотори: хидраулични, 

пнеуматски, топлотни (цилиндри, турбине, парне машине и турбине, двотактни бензински мотори, 

четворотактни бензински мотори, дизел мотори и остали мотори). 
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КОНСТРУКТОРСКО МОДЕЛОВАЊЕ-МОДУЛИ (16) 

 

 

Конструкторско моделовање-самосталан рад на сопственом пројекту према алгоритму: дефинисање 

задатка, решење извора енергије, избор кретних, преносних и извршних механизама, решење 

управљања, компоновања конструкције или модела, провера испуњености еколошких и ергономских 

захтева, израда техничке документације. Моделовање производних машина, саобраћајних средстава, 

транспортних машина и уређаја и др. 
 
                                    ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА  ПРЕДМЕТА ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 
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АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

 

 

 

 

АКТИВНОСТ УЧЕНИКА 

 

 

 

КОРЕЛАЦИЈА 

УВОД У МАШИНСКУ 

ТЕХНИКУ 

 

2 2  УПОЗНАВАЊЕ СА 

МАШ. ТЕХНИКОМ 

УСВАЈАЊЕ ЗНАЊА ФИЗИКА 

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ У 

МАШИНСТВУ 

 

8 6 2 УПОЗНАВАЊЕ СА 

ТЕХ. ЦРТАЊЕМ У 

МАШИНСТВУ 

УСВАЈАЊЕ ЗНАЊА, 

ГР. ВЕЖБА 
МАТЕМАТИКА 

ИНФОРМАТИЧКЕ 

ТЕХНОЛОГИЈЕ 

 

14 6 8 УПОЗНАВАЊЕ СА 

ПРОГРАМ. 

УСВАЈАЊЕ ЗНАЊА, 

ВЕЖБА НА РАЧУНАРУ 

ИНФОРМАТИКА 

И РАЧУНАРСТВО 

МАТЕРИЈАЛИ 

 

2 2  УПОЗНАВАЊЕ СА 

МАШ. МАТЕРИЈ. 

УСВАЈАЊЕ ЗНАЊА  

МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛА 

 

2 1 1 УПОЗНАВАЊЕ СА 

МЕРНИМ СРЕД. 

УСВАЈАЊЕ ЗНАЊА, 

МЕРЕЊЕ СА СРЕДСТ. 
ФИЗИКА 

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ 

МАТЕРИЈАЛА 

 

4 3 1 УПОЗНАВАЊЕ СА 

НАЧИНИМА 

ОБРАДЕ МЕТАЛА 

УСВАЈАЊЕ ЗНАЊА, 

УТВРЂИВАЊЕ 
 

МАШИНЕ И МЕХАНИЗМИ 

 

16 12 4 УПОЗНАВАЊЕ СА 

МАШИНАМА И 

МЕХАНИЗМИМА 

УСВАЈАЊЕ ЗНАЊА, 

УТВРЂИВАЊЕ 
ФИЗИКА 

РОБОТИКА 

 

2 2  УПОЗНАВАЊЕ 

САПОЈМОМ РОБ. 

УСВАЈАЊЕ ЗНАЊА  

ЕНЕРГЕТИКА 

 

6 4 2 УПОЗНАВАЊЕ СА 

КОРИОШЋЕЊЕМ 

И ТРАНСФОРМ. 

УСВАЈАЊЕ ЗНАЊА ФИЗИКА 

КОНСТРУКТОРСКО 

МОДЕЛОВАЊЕ 

 

16 2 14 УПОЗНАВАЊЕ СА 

ПОЉ. МЕХАНИЗ. 

ПРАКТИЧНА ВЕЖБА  

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Програм се реализује у форми предавања (теоретска настава) и вежби. Настава се реализују 

коришћењем превасходно метода визуелног и практичног приказа, коришћењем савремених наставних 

средстава. Програм вежби реализују се у форми заокружених програмских целина (модула) које омогућују 

ученицима креативну слободу. Овакав приступ омогућује индивидуализацију наставе, према надарености, 

способностима, мотивима и интересовањима ученика. Повезаност теорије и праксе постиже се кроз 

јединство теоријских садржаја и вежби које у реализацији треба да се преплићу и допуњују. 

 Програмски садржаји функционално обезбеђују корелацију са сродним садржајима из наставе 

физике, математике, биологије, хемије, информатике и рачунарства и др.  
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Садржаје техничког и информатичког образовања у целини треба реализовати кроз вежбе, почев од 

планирања, графичког представљања замисли, преко извршавања радних операција до процене и 

вредновања.  

С обзиром на различитост функција и карактера појединих делова програмских садржаја, као и 

психофизичких могућности ученика у појединим фазама, у настави техничког и информатичког образовања 

се, по правилу користе сви постојећи облици рада, који су иначе заступљени у осталим наставним 

предметима: фронтални, групни, рад у паровима и индивидуални рад.   

Избор метода зависи од циља и задатака наставног часа, опремљености кабинета наставним 

средствима и изабраног облика рада (вербалне методе – монолошка, дијалошка, метода практичних 

радова ...) 

Ученике оцењивати према резултатима које постижу у усвајању наставних садржаја, узимајући у 

обзир и све њихове активности значајне у овој настави (уредност, систематичност, залагање, 

самоиницијативност, креативност и др.). Не треба одвојено оцењивати теоријска и практична знања, 

нити примењивати класично пропитивање ученика, већ изводити оцене на основу сталног праћења рада 

ученика.  
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7. 1. 12. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 

Годишњи фонд наставе физичког васпитања износи 72 часа 

Недељни фонд наставе физичког васпитања износи 2 часа 

 

       

Циљ и задаци 

    Циљ физичког васпитања јесте да разноврсним и систематским моторичким активностима, у 

повезаности са осталим васпитно-образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности 

ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, 

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

и специфичним условима живота и рада. 

 

      Задаци: 

-  Стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе 

физичког васпитања сврха, циљеви и задаци образовања као и циљеви наставе буду реализовани у 

пуној мери; 

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

- развој и усавршавање моторичких способности; 

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

стицање теоријских знања неопходних за њихово усвајање; 

- усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаног циљем овог 

васпитно-образовног подручја; 

- формирање морално-вољних квалитета личности; 

- оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима 

живота и рада; 

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

средине. 

 

     Општи оперативни задаци: 

- усмерени развој основних моторичких способности, првенствено брзине и  координације; 

- усмерено стицање и усавршавање моторичких умења и навика предвиђених програмом физичког 

васпитања 

- примена стечених знања, умења и навика у сложенијим условима (кроз  игру, такмичење и сл.); 

- задовољавање социјалних потреба за потврђивањем, групним поистовећивањем и сл; 

- естетско изражавање кретањем и доживљавање естетских вредности; 

- усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика. 

 

 Посебни оперативни задаци:  

 

- усмерени развој основних моторичких способности: брзине, снаге, издржљивости, гипкости  и 

координације 

- стицање и усавршавање моторичких умења и навика предвиђених програмом физичког 

васпитања 

- примена стечених знања, умења и навика у сложенијим условима (кроз игру, такмичење и сл.) 

- задовољавање социјалних потреба за потврђивањем, групним поистовећивањем и сл 

- естетско изражавање покретом и кретањима и доживљавање естетских вредности 

- усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученикa 
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Циљ физичког васпитања остварује се путем следећих организационих облика рада: 

1. часови физичког васпитања; 

2. корективно-педагошки рад; 

3. слободне активности; 

4. активности у природи ( кросеви, логоровања и зимовања) 

5.  курсни облици рада 

      5.1. спортских активности од значаја за друштвену средину; 

6. школских и других спортских такмичења; 

7. приредби и других друштвених активности школе 

 

Садржаји програма 

 

1. ЧАСОВИ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 

 

1. Развијање физичких способности 

2. Усвајање моторичких знања, умења, навика 

3. Теоријско образовање 

 

Усвајање моторичких знања, умења, навика 
 

 Атлетика  
- Техника истрајног трчања; 
- Скок у вис; 
- Скок у даљ; 
- Бацања; 

 Вежбе на  справама и тлу 
- Тло (ученици и ученице); 
- Прескок (ученици и ученице); 
- Двовисински разбој (ученице); 
- Греда (ученице); 
- Паралелни разбој (ученици); 
- Вратило (ученици); 
- Кругови (ученици и ученице); 
- Коњ са хватаљкама (ученици и ученице); 

 Одбојка 
- Одигравање лопте прстима 
- Одигравање лопте чекићем 

- Сервис 
- Школски сервис 

- Смечирање 
- Блокирање 
- игра 

 Ритмичка гимнастика и народни плесови 
- Вијача, лопта, оруч, плесови; 
 

Теоријско образовање: Теоријско образовање подразумева стицање одређених знања путем којих 

ће ученици упознати суштину процеса вежбања, законитости развоја младог организма, стицање 

хигијенских навика као и потребу да брига о властитим физичким способностима буде саставни део 
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живота у процесу одрастања и касније, како би схватили крајњи циљ који физичким васпитањем 

треба остварити. Садржаји се реализују на редовним часовима и на ванчасовним и ваншколским 

активностима уз практичан рад и за то се не предвиђају посебни часови. Наставник одређује теме 

сходно узрасном и образовном нивоу ученика. 

 

2. КОРЕКТИВНО - ПЕДАГОШКИ РАД 

 

Корективно-педагошки рад организује се са ученицима смањених физичких способности, 

ослабљеног здравља, са телесним деформитетима и лошим држањем тела и то: 

- са ученицима смањених физичких способности ради се на савладавању програмских садржаја, у 

складу са прописаним програмом, али и њиховим индивидуалним могућностима, као и на развијању 

физичких способности, углавном гипкости, снаге, брзине и издржљивости; 

- са ученицима ослабљеног здравља рад се организује у сарадњи са лекаром- специјалистом, који 

одређује врсту вежбе и степен оптерећења; 

- са ученицима који имају лоше држање тела или деформитете рад спроводи наставник у сарадњи са 

лекаром-физијатром који утврђује врсту и степен одступања од нормалног држања тела и лакших 

случајева телесних деформитета и, с тим у вези, вежбе које треба применити; тежи случајеви 

телесних деформитета се третирају у специјализованим здравственим установама. 

Сви ученици, који се упућују на корективно-педагошки рад, према посебном програму вежбају на 

редовним часовима и најмање једанпут недељно на часовима корективно-педагошког рада. 

Програм, који је примерен здравственом стању ученика, сачињавају наставник и лекар-

специјалиста. На тај начин практично нема ученика који су ослобођени наставе физичког 

васпитања, већ се њихово  вежбање прилагођава индивидуалним могућностима.   
                   

3. СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 
 

Рад се одвија у спортским секцијама које се формирају према интересовању, способностима и 

полу ученика. Наставник сачињава посебан програм, узимајући притом  у обзир материјалне и 

просторне услове рада, узрасне карактеристике и способности ученика, као и такмичарски програм 

за школску популацију.   

 

4. АКТИВНОСТИ У ПРИРОДИ 
 

Из фонда радних дана, предвиђених заједничким планом, школа организује активности у 

природи и курсне облике рада:  

Обавезни програм: 

- два кроса - јесењи и пролећни (дужину стазе одређује стручно веће) 

- зимовање – организује се за време зимског распуста: обука смучања, клизања, краћи излети на 

смучкама или санкама. 

 

5. КУРСНИ ОБЛИЦИ РАДА 

 

Из фонда радних дана, предвиђених заједничким планом, школа организује активности у 

природи и курсне облике рада:  

Програм курсних облика сматра се интегралним делом обавезног наставног програма. С обзиром на 

то да се за њихову реализацију траже специфични материјални услови, ову наставу треба 

организовати на посебан начин: на часовима у распореду редовне наставе, у другим објектима, у 

супротној смени од редовне наставе (пливање) и на другим објектима, а у за то планиране дане.  
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5.1. СПОРТСКА АКТИВНОСТ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ДРУШТВЕНУ СРЕДИНУ 

 

Из укупног  фонда часова за заједнички програмски садржај  школа може да, као курсни 

облик рада,  планира 12 часова за ону спортску активност која није обухваћена овим заједничким 

програмом, а за коју средина у којој  школа ради има интересовања  (стони тенис, борилачки 

спортови, веслање и кајакарење и друго).  

 

6. ШКОЛСКА И ДРУГА ТАКМИЧЕЊА 
 

Школа организује и спроводи спортска такмичења као интегрални део процеса физичког 

васпитања, према плану стручног већа обавезна  унутаршколска и међуодељењска такмичења у: 

- гимнастици (у зимском периоду) 

- атлетици (у пролећном периоду) 

- најмање у једној  спортској игри (у току године).  

Стручно веће сачињава план и програм унутар-школских и спортских такмичења ученика Србије, 

као могући део плана рада школе, на почетку школске године и спроводи га током целе године, у 

складу са материјалним и просторним условима рада. 

План и програм ванчасовних и ваншколских активности се, на предлог стручног већа, усваја као део 

годишњег програма рада школе.              

 

7. ПРИРЕДБЕ И ДРУГЕ ДРУШТВЕНЕ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ  

 

Мноштво разноврсних садржаја, који се путем физичког васпитања реализују, могу бити 

изванредни део програма, који се припремају поводом обележавања  важних догађаја у школи и 

окружењу. 

 

 

Годишњи план наставе физичког васпитања 

 
 Наставна област               број часова    обрада  увежб.   утврђив.   провера  систем. 

 

- атлетика                                   24                   5            10              2                7              - 

- спортска гимнастика              14                   6             2               3                3              - 

- одбојка                                     29                   3             7               1                3              - 

- остало                                       5 

  Укупно                                    72 

 

Тип часа                                                број часова 

 

- обрада                                                         15 

- утврђивање                                                 6 

- увежбавање                                                28 

- провера                                                       19 

- систематизација                                          4                                    

 

 Укупно                                                        72 

 

            Наставне методе: 
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-Метода практичног учења 

- Амбијентално учење 

- Парципативне 

- Решавање проблема 

- Интерактивне 

- Кооперативне методе 

- Игра 

 

 

Активности ученика: 

Јачање самосталности 

 

Активности наставника: 

- Организује наставни процес 

- Реализује наставни процес 

- Партнер педагошкој комуникацији 

- Мотивише ученике, подржава и подстиче њихова интересовања 

- Прати напредовање ученика 

-Прати ефекте сопственог рада 

-Преноси информације 

-Иницијатор 

-Аниматор 

-Учествује у регулисању социјалних односа у одељењу 

-Прикупља податке о деци; 

-Уочава њихова претходна знања, умења и способности; 

-Уочава грешке и поремећаје у говору и исправља их;  

-Процењује психофизичку развијеност ученика; 

-Пружа помоћ у раду; 

-Правилно усмерава ученике за рад ; 

-Прати индивидуалност у раду. 

 

 Оцењивање у настави физичког васпитања обухвата следеће: 

4. Савладано градиво (ниво усвојености моторичкох знања и вештина – оствареност циљева) 

5. Напредак у развоју физичких способности (снага, брзина издржљивост, гипкост, дординација), на 

основу тестирања ученикових моторичких способности и њиховог упоређивања са тестовима из 

предходнеих година, узимајући у обзир здравствено и психофизичко стање детета. 

6. Уредно похађање наставе (доношење опреме и однос према раду) 

   

-Вербалне методе (монолошка и дијалошка) 

-Метода практичних зaнимања 

-Метода демонстрације 

Решавање мторичких задатака 

Вежбање 

Партнери, планери, играње 

Сарадња у групи 
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ТЕМА 
СТАНДАРДИ 

 

Основни  ниво 

 

Средњи ниво 

 

Напредни ниво 

 

 

 

 Атлетика 

ФВ. 1.1.3. 

Ученик правилно трчи 

варијантама трчања на 

кратке, средње и дуге 

стазе и мери резултат. 

ФВ. 1.1.4. 

Зна терминологију, 

значај трчања, основе 

тренинга и пружа прву 

помоћ 

ФВ. 2.1.3. 

Ученик правилно 

изводи варијанту 

технике штафетног 

трчања. 

ФВ. 2.1.7. 

Ученик зна правила за 

такмичење. 

 

 

ФВ. 3.1.3. 

Ученик правилно изводи 

варијанту технике штафетног 

трчања.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортска 

гимнастика 

ФВ. 1.1.11. 

Ученик правилно 

изводи вежбе на тлу 

(колут напред, став о 

шакама) 

ФВ. 1.1.12. 

Ученик правилно 

изводи прескоке 

разношку или згрчку 

ФВ. 1.1.13. 

Ученик изводи вежбу и 

комбинацију вежби на 

греди 

ФВ. 1.1.19. 

Зна називе вежби, 

основе организације 

рада на справи и пружа 

прву помоћ 

ФВ. 2.1.9. 

Ученик правилно 

изводи вежбе на тлу, 

чува и помаже и 

поштује сигурносна 

правила. 

ФВ. 2.1.10. 

Ученик правилно 

изводи згрчку. 

ФВ. 2.1.11. 

Ученик правилно 

изводи вежбу и 

комбинацију вежби на 

греди. 

ФВ. 2.1.17. 

Ученик зна назив 

вежбе,  сигурност, 

чување и помагање, 

организацију рада 

ФВ. 3.1.6. 

Правилно изводи вежбе и 

комбинације вежби на тлу. 

ФВ. 3.1.7. 

Ученик правилно изводи 

згрчку и разношку са 

изразитијим фазама лета.  

ФВ. 3.1.8. 

Ученик правилно изводи 

вежбе и комбинацију вежби 

на греди. 

 

 

 

 

 

 

 

Одбојка 

ФВ. 1.1.1. 

Ученик игра одбојку 

примењеујући основне 

елементе технике, 

неопходна правила 

ФВ 1.1.2. 

Зна функцију одбојке, 

основне појмове 

неопходна правила, 

основне принципе 

тренинга и пружа прву 

помоћ. 

ФВ. 2.1.1. 

Примењује виши ниво 

технике, већи број 

правила, једноставније 

тактичке комбинације 

и уз вискок степен 

сарадње са члановима 

екипе. 

ФВ. 2.1.2. 

Зна функцију одбојке, 

већи број правила, 

принципе и утицај 

тренинга. 

ФВ. 3.1.1. 

Ученик игра одбојку 

примењујући сложене 

елементе  технике, испуњава 

тактичке задатке и учествује у 

организацији утакмице, суди. 

ФВ. 3.1.2. 

Зна тактику одбојке, систем 

такмичења. 
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НАСТАВНА ПОНУДА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА 
 

     Ученици седмог разреда анкетирају у сврху опредељивања за један од два обавезна изборна 

предмета – верска настава / грађанско васпитање.   

Ученик бира странии језик (енглески језик) са листе коју нуди школа у складу са својим 

кадровским могућностима и изучава га до краја другог циклуса. 

Ученик бира изабрани спорт са листе коју нуди школа на почетку школске године; 

Школа је дужна да поред обавезних изборних предмета понуди још најмање три  предмета са листе, 

од којих ученик бира један предмет, према својим склоностима, на почетку школске године. Ученици 

седмог разреда су се за школску 2018/2019. годину опредељивали за следеће изборне предмете: 

- хор и оркестар, 

- информатика и рачунарство, 

- свакодневни живот у прошлости. 

 

Б.  ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 
                                 

7. 1.13. ВЕРСКА НАСТАВА-  ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

 

Годишњи фонд верске наставе износи 36 часова 

                                                                            Недељни фонд верске наставе износи 1 час 

 

Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) у 7. разреду јесте да пружи целовит православни 

поглед на свет и живот. То значи да ученици систематски упознају православну веру у њеној доктринарној, 

литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се хришћанско виђење живота и постојања 

света излаже у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којим се 

настоји показати да хришћанско виђење обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову 

националну припадност и верско образовање. Све то остварује се како на информативно – сазнајном, тако и 

на доживљајном и делатном плану, уз настојање да се доктринарне поставке спроведу у свим сегментима 

живота (однос са Богом, са светом, са другим људима и са собом).  

 

      Задаци наставе православног катихизиса јесу да код ученика: 

            Подстаћи ученике да преиспитају свој однос према знању и учењу; 

 Кроз очигледне примере и експерименте објаснити ученицма три начина сазнавања: објективно, 

субјективно и личносно и границе њихове примене (наука, уметност, теологија); 

 Указати ученицима на повезаност љубави и знања у црквеном искуству; 

  Објаснити ученицима да нам Христос открива Бога као Свету Тројицу; 

 Развити код ученика свест о љубави као темељу заједнице. 

 Указати ученицима на Саборе као израз јединства Цркве; 

 Објаснити појмове јереси и догмата; 

 Пружити ученицима основно знање о историјском контексту настанка Символа вере; 

 Пружити ученицима основ за разумевање основне истине о Тајни Богочовека Христа; 

 Развијање свести ученика о значају и месту Символа вере у Крштењу и Литургији; 

 Пружити ученицима основ за разумевање да се кроз учешће у Светим Тајнама Цркве наш живот и 

сви његови елементи узводе у личносни однос са Богом; 

 Пружити ученицима основ за разумевање смисла и значаја Светих Тајни; 
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 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...) 

 моћи да увиди да је Литургија извор и циљ свих Тајни Цркве; 

 Светотајински живот Цркве 

 Света Литургија као светајна Цркве 

 Свете Тајне Крштења и Миропомазања 

 Света Тајна Исповести 

 Развијање свести ученика о неопходности личног учествовања у светотајинском животу 

Цркве.

 Објаснити ученицима значај мисионарске и просветитељске делатности Свете браће и Светог Саве; 

 Указати ученицима кроз примере српских светитеља на значај стицања хришћанских врлина;

 Указати ученицима на историјски пут Српске Цркве кроз житија изабраних светитеља; 

 Подстаћи ученике да развију доживљај Крсне славе као молитвеног прослављања Бога и 

светитеља; 

 Развити код ученика свест о важности неговања традиције и обичаја (Крсна слава, литије, храмовне 

и градске славе); 

 Пружити ученицима могућност да сагледају улогу СПЦ у развоју српске културе и идентитета. 

 

Исходи: 

моћи да сагледа садржаје којима ће се бавити настава Православног катихизиса у току 7. разреда 

основне школе; 

моћи да уочи какво је његово предзнање из градива Православног катихизиса обрађеног у претходном 

разреду школовања.

моћи да уочи да су знање и учење важни у његовом животу; 

моћи да кроз очигледне примере и експерименте закључи да постоје различити начини сазнавања 

моћи да кроз примере из личног искуства уочи да једино онај кога заволимо за нас постаје личност - 

непоновљиво и бескрајно важно биће; 

моћи да повезује личносно познање са нашим познањем Бога; 

моћи да препозна да нам Христос открива Бога као љубавну заједницу три личности;

моћи да вреднује своје понашање на основу љубави коју исказује према својим ближњима; 

бити подстакнут на одговорније обликовање заједничког живота са другима.

моћи да уочи да је Црква на Саборима решавала проблеме са којима се сусретала кроз историју; 

бити подстакнут да своје проблеме и несугласице са другима решава кроз разговор и заједништво; 

знати да је Символ вере установљен на Васељенским саборима; 

умети да интерпретира Символ вере; 

знати да се Символ вере изговара на Крштењу и Литургији; 

моћи да уочи да појам Богочовека описује Христа као истинитог Бога и истинитог Човека;

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...) 

моћи да увиди да је Литургија извор и циљ свих Тајни Цркве; 

моћи да вреднује своје понашање на основу љубави коју исказује према својим ближњима; 

бити подстакнут на одговорније обликовање заједничког живота са другима.

моћи да уочи да је Црква на Саборима решавала проблеме са којима се сусретала кроз историју; 

бити подстакнут да своје проблеме и несугласице са другима решава кроз разговор и заједништво; 

знати да је Символ вере установљен на Васељенским саборима; 
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умети да интерпретира Символ вере; 

знати да се Символ вере изговара на Крштењу и Литургији; 

моћи да уочи да појам Богочовека описује Христа као истинитог Бога и истинитог Човека;

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...) 

моћи да увиди да је Литургија извор и циљ свих Тајни Цркве; 

знати да је Причешће врхунац светотајинског живота 

моћи да препозна Крштење и Миропомазање као Тајне уласка у Цркву; 

бити подстакнут да на покајање гледа као на промену начина живота; 

моћи да увиди да су брак и монаштво два пута која воде ка Богу; 

моћи да разликује и именује службе у Цркви (епископ, свештеник, ђакон и народ); 

моћи да препозна своју службу у Цркви; 

моћи да у молитвословљима уочи важност природних елемената (воде, грожђа, жита, светлости...) 

бити подстакнут на учествовање у светотајинском животу Цркве;

моћи да препозна да култура и писменост Словена имају корен у мисионарској делатности просветитеља 

равноапостолних Кирила и Методија; 

моћи да објасни просветитељску улогу и значај Светога Саве за српски народ; 

бити подстакнут да доживи српске светитеље као учитеље хришћанских врлина; 

моћи да препозна неговање српских православних обичаја као начин преношења искуства вере и 

прослављања Бога и светитеља 

моћи да препозна евхаристијску симболику у елементима Крсне Славе; 

бити подстакнут да прослављање 

Крсне славе везује за Литургију 

бити подстакнут да доживи, вреднује и негује богатство и лепоту српске културне баштине. 

Садржаји програма 
~ Богопознање 

~Јединство Цркве Христовње 

~Светотајински живот Цркве 

~Српска Црква кроз векове 

 

Начин остваривања програма 

  

 Реализацијом наставног програма за седми разред треба да се постигну следећи циљеви: 

- Да се код ученика изгради свест о томе да је носилац постојања природе личност; 

- Да је личност израз заједнице слободе са другом личношћу; 

- Да је црква у својој литургијској појави икона начина постојања Св. Тројице, односно  

постојања човека као личности – као иконе Божије. 

Да би се ово постигло, потребно је најпре детаљно изложити православно учење о Богу као Св.  

Тројици, а затим и саму структуру Литургије. 

 

За овај наставнипрограм нису предвиђени уџбеници 
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ГЛОБАЛНИ ПЛАН 

Р.бр. Наставни садржај 
Бр. 

часова 

За 

обраду 

За 

утврђивање 

и 

понављање 

Активност 

ученика 

Активност 

наставника 
Методе Корела. 

1. 
Увод 

1 1 0 
 Посматрају, 

слушају, 

уочавају, 

препознавају, 

именују, 

анализирају, 

разликују, 

упоређују, 

самовреднују 

 

 

          

Планира, 

организује, 

реализује, 

презентује, 

мотивише, 

контролише, 

вреднује, 

систематизује, 

самовреднује 

 

Подстицајна, 

интерактивна, 

сазнајна, 

илустративна, 

стваралачка, 

истраживачка, 

демонстративн, 

дијалошка 

 

Ликовна 

култура, 

српски 

језик, 

географ. 

историја 

2. Богопознање 5 4 1 

3. Јединство Цркве Христове 7 4 3 

4. Светотајински живот Цркве 12 8 4 

5. Српска Црква кроз векове 11 7 4 

 
УКУПНО ЧАСОВА: 

36 24 12     

 
    
 

                                7. 1. 14. ИСЛАМСКА ВЕРОНАУКА (ИЛМУДИН) 

 

 

Циљ наставе исламске веронауке у седмом разреду јесте да ученике упозна са основним 

постулатима (темељним дужностима) вере ислама, да ученике упозна са важношћу и садржајем 

намаза (молитве) и његовом улогом у животу сваког појединца и заједнице у целини. 

 

Задаци  наставе исламске веронауке: 

- познавање основних принципа вере ислама; 

- познавање вредности молитве; 

- познавање саставних делова молитве; 

- упознавање међусобних права и дужности појединца и заједнице; 

- развијање свести о Богу као Створитељу и однос према људима као најсавршенијим божијим 

створењима; 

- развијање способности (на начин примерен узрасту ученика) за постављање питања о целини 

и најдубљем смислу постојања човека и света, о људској слободи, животу у заједници, смрти, 

одосу с природом која нас окружује, као и за размишљање о тим питањима у светлу вере ислама; 

- развијање способности зс одговорно обликовање заједничког живота с другима,  за налажење 

равнотеже између властите личности и заједнице, за остваривање сусрета са светом и с богом, у 

изграђивање уверења да је човеков живот на овом свету само припрема за вечност, да су сви 

створени да буду судионици вечног живота, да се из те перспективе, код ученика развија 

способност разумевања, преиспитивања и вредновања властитог односа према другом човеку као 

божијем створењу и изгради спремност за покајање. 
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Садржаји програма 

 Увод – исламске дужности (4); 

 Намаз (4); 

 Пост (1); 

 Зекат (1); 

 Хаџџ (1); 

 Изградња здраве личности (1); 

 Темељи веровања – ИМАНСКИ ШАРТИ (7); 

 Исламски Мубарек дани (2); 

 Вакуф (задужбина) (1); 

 Побожне песме (1); 

 Аллахове наредбе и забране (2); 

 Џеназа намаз (2); 

 Греси (1); 

 Курбан – жртва (2); 

 Теуба – покајање (2); 

 Уопштено о дови – молитви (3); 

 Аллахова мудрост у стварању (4). 

 

Р. 

Бр. 

Наставне теме Укупан 

бр. час 

Часови 

обраде 

Остали 

часови 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Корелација 

1. 
ИСЛАМСКЕ 

ДУЖНОСТИ 

 

1 1 0 
Посматрају, 

слушају, 

уочавају, 

препознају, 

именују, 

анализирају, 

разликују, 

упоређују, 

самовреднују 

 

 

 Планира, 

организује, 

реализује, 

презентује, 

мотивише, 

контролише, 

вреднује, 

систематизује, 

самовреднује 

Ликовна 

култура, 

Српски 

језик, 

географија, 

историја 

2. 
НАМАЗ 

 
4 2 2 

3. 
ПОСТ 

 
1 1 0 

4. 
ЗЕКАТ 

 
1 1 0 

5. 
ХАЏ 

 
1 1 0 

6. 
ЗДРАВА ЛИЧНОСТ 

 
1 1 0 

7. 
ИМАНСКИ ШАРТИ 

 
7 4 3 

8. 
ИСЛАМСКИ 

ПРАЗНИЦИ 

 

2 1 1 

9. 
ЗАДУЖБИНА 

 
1 1 0 

10. 
ИЛАХИЈЕ 

 
1 1 0 

11. 
НАРЕДБЕ И 

ЗАБРАНЕ 

 

2 1 1 

12. 
ЏЕНАЗА 

 
2 1 1 
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13. 
ПОЈАМ ГРЕХА 

 
1 1 0 

14. 
КУРБАН,ЖРТВА 

 
2 1 1 

15. 
ТЕУБА,ПОКАЈАЊЕ 

 
2 1 1 

16. 
О ДОВИ, МОЛИТВИ 

 
3 2 1 

17. 

АЛЛАХОВА 

МУДРОСТ 

СТВАРАЊА 

 

4 2 2 

 УКУПНО 36 23 13 

 

 

*Православна и исламска верска настава – оцењују се описно, а оцене су: истиче се, добар и 

задовољава. Ученици се оцењују на основу: практичних радова, активности на часу и уредности и 

општег ангажовања на часовима.  
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7. 1. 15. ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  

 

Годишњи фонд наставе грађанског васпитања износи 36 часова 

Недељни фонд наставе грађанског васпитања износи 1 час 

 

 

                      Циљ и задаци 

               Циљ и задаци 

 

Циљ наставе грађанског васпитања јесте да ученици стекну сазнања, формирају ставове, развију 

вештине и усвоје вредности које су претпоставка за компетентан, одговоран и ангажован живот у 

демократском друштву. 

 

Задатак  наставе грађанског васпитања јесте стварање разноврсних могућности  да кроз различите 

садржаје и облике рада током наставе грађанског васпитања сврха, циљеви и задаци образовања, као 

и циљеви наставе грађанског васпитања буду у пуној мери реализовани. 

 Оперативни задаци: 

 

 Ученици треба да: 

- разумеју значења кључних појмова  који се односе на грађанина,  државу  и власт 

- схвате историјски развој грађанских права и слобода 

- се упознају са карактеристикама одговорног и активног грађанина 

- разумеју место и улогу детета као грађанина у друштву 

- разумеју однос између  грађанских права појединца и општег добра 

- се упознају са начинима развијања грађанске одговорности 

- разумеју волонтерски покрет и значај волонтерских акција 

- буду подстицани да се ангажују у различитим иницијативама и акцијама;  

- разумеју значај иницијативе за постизање промена у друштвеној заједници 

- разумеју неопходност постојања власти 

- се упознају са концептом ограничене власти 

- се упознају са институцијом Ђачког парламента. 

 

 

Садржај програма (36 часова) 

 

 Увод (2); 

 Грађанин (19); 

 Држава и власт (7); 

 Ђачки парламент и иницијатива (5); 

 Завршни део (3) 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Реализација програма се заснива на коришћењу интерактивних и истраживачких метода рада.  

Основна теза које би наставници све време требало да се придржавају је да ученике учимо не шта 

да мисле, него како да мисле. Ученици активно и равноправно учествују у свим активностима. Улога 
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наставника је да иницира и одржава двосмерну комуникацију са ученицима, да подстиче изношење 

њихових запажања, мишљења и погледа на проблеме, као и да креира атмосферу на часу погодну за 

размену и аргументовање идеја и мишљења међу ученицима. У том смислу, интерактивни метод рада би 

требало да се одвија кроз следеће форме: кооперативни рад наставник-ученици; кооперативни рад у 

малим групама ученика; тимски рад.  

Најпогодније технике за постизање интерактивности у процесу учења су: "мозгалица" или "мождана 

олуја", различити облици групне дискусије, симулација и играње улога. "Мозгалица" или "мождана олуја" 

је техника помоћу које се стимулише осмишљавање нових идеја.  

 Технике које се примењују: групна дискусија , симулација и играње улога  

 Истраживачки метод подразумева да ученици добијају одговарајуће инструкције, како би 

самостално, у паровима или малим групама у учионици и ван ње, у школи као непосредном окружењу или 

у ширем локалном окружењу, прикупљали различите информације неопходне за израду њиховог пројекта. 

Активности наставника су пресудне у припремној фази у којој би он требало да коришћењем одговарајућих 

интерактивних техника рада упути ученике где и како да трагају за подацима и како да комуницирају са 

релевантним особама од којих могу да добију податке или помоћ.  

У току рада улога наставника је да:  

 мотивише ученике за рад тако што ће развијати и одржавати њихова интересовања за живот и рад у 

школи и давати лични пример позитивне заинтересованости за сва питања која су важна за 

унапређење квалитета живота;  

 организује наставу тако што ће поставити циљеве рада, планирати садржаје, средства и опрему, 

наставне облике и методе рада, као и време потребно за реализацију;  

 развија и одржава партнерску комуникацију са ученицима, тако што ће постављати питања, захтеве, 

давати своје мишљење, подстицати ученике да они износе своја гледишта, подстицати интеракцију, 

пружати повратну информацију итд.;  

 уважава и реагује на потребе групе и појединаца, дели одговорност, демократски управља разредом.  

 Посебно је важно да наставник контролише своју процењивачку улогу, да не буде превише или 

премало критичан према ученицима и да својом укупном комуникацијом доприноси подстицању свести о 

правима и могућностима ученика да активно учествују у мењању свог окружења.  

 Оцењивање је описно, а оцене су: истиче се, добар и задовољава. Ученици се оцењују на основу: 

практичних радова, активности на часу и уредности и општег ангажовања на часовима.  
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7. 1. 16. СТРАНИ ЈЕЗИК – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

Годишњи фонд наставе енглеског језика износи 72 часа 

Недељни фонд наставе енглеског језика износи 2 часа 

 

Трећа година учења 

 

Циљ 
Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку 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 овладају 

комуникативним вештинама и развију способности и методе учења страног језика. 

Задаци наставе страног језика су:  

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе страног 

језика сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе страног језика буду у пуној мери 

реализовани 

- 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.  

- усвајање основних знања из страног језика која ће ученику омогућити да се у једноставној усменој и 

писаној комуникацији споразумева са људима из других земаља,  

- усвајање норми вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који учи,  

- оспособљавање ученика да настави, на вишем нивоу образовања и самостално, учење истог или 

других страних језика на различите начине и у свим околностима које живот створи. 

Учење другог страног језика, ослањајући се на искуства и знања стечена учењем првог страног језика, 

поспешује стицање вишејезичке и вишекултурне компетенције и развијање свести о језичком богатству 

ужег и ширег окружења. 

Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о знaчају сопственог 

језика и културе у контакту са другим језицима и културама. Ученик развија радозналост, истраживачки 

дух и отвореност према комуникацији са говорницима других језика. Поред тога, ученик уочава значај 

личног залагања у процесу учења страног језика.  

 

Стандарди  

Разумевање говора 
Ученик разуме једноставну усмену поруку исказану савременим језиком, не дужу од 4 до 5 минута; и 

то на нивоу глобалног разумевања (основно обавештење из поруке), на нивоу селективног разумевања 

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

(монолог, краћи разговор, кратка информација).  

Разумевање писаног текста 
Ученик чита са разумевањем краће писане и илустроване текстове у вези са познатим темама, 

садржајима и комуникативним функцијама.  

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

поруку, исприча лични доживљај, садржај разговора или наративног текста, самостално или уз помоћ 

наставника.  
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Писмено изражавање 
У оквиру програмом предвиђене језичке грађе, ученик пише поруке и кратке текстове.  

Интеракција  
Ученик остварује комуникацију и размењује са саговорницима кратке информације у вези са познатим 

темама, садржајима и комуникативним функцијама.  

Знања о језику 
Препознаје основне принципе граматичке и социолингвистичке компетенције.  

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина  

Разумевање говора 
На крају седмог разреда, ученик треба да: 

- разуме изразе и упутства које наставник употребљава и прати обична и краћа обавештења; 

- разуме кратке дијалоге и монолошка излагања до 12 реченица, које наставник исказује природним 

темпом, други ученици или их чује преко звучног материјала, а који садрже познату језичку грађу обрађену 

током петог, шестог и седмог разреда; 

- разуме једноставне песме у вези са обрађеном тематиком; 

- разуме и реагује на одговарајући начин на кратке усмене поруке у вези са личним искуством и 

интересовањима са активностима на часу.  

Разумевање писаног текста 
Ученик треба да:  

- упозна и, када је у питању позната језичка грађа, савлада технике читања у себи; 

- даље упознаје правила графије и ортографије; 

- разуме смисао краћих писаних порука и илустрованих текстова о познатим темама (огласи, плакати 

са већим бројем учесталих израза и интернационализама око 100 речи); 

- издваја основне информације из краћег прилагођеног текста у вези са неком особом или догађајем 

(ко, шта, где, када...); 

- наслути садржај неког информативног текста ако је праћен визуелним додатком.  

Усмено изражавање 
Ученик треба да: 

- разговетно изговара гласове, посебно оне које наш језик не познаје, акцентује речи, поштује ритам и 

интонацију при спонтаном говору и читању;  

- ступи у дијалог и у оквиру десет реплика, постављањем и одговарањем на питања, води разговор у 

оквирима комуникативних функција и лексике обрађених током петог, шестог и седмог разреда; 

- монолошки, без претходне припреме, али уз наставников подстицај, у десетак реченица представи 

себе или другога, саопшти садржај дијалога или наративног текста, или опише слику, лице, предмет, 

животињу и ситуацију.  

Интеракција 
Ученик треба да: 

- реагује вербално или невербално на упутства и постављена питања у вези са конкретном ситуацијом; 

- поставља једноставна питања и одговара на њих; 

- изражава допадање или недопадање; нуди и прихвата понуду, позив или извињење; 

- учествује у комуникацији на часу (у пару, у групи, итд.); 

- тражи разјашњења када нешто не разуме; 

- остварује једноставну интеракцију уз стално понављање и поновно формулисање исказа и врши 

корекције.  

Писмено изражавање 
Ученик треба да: 

- даље упознаје правила графије, ортографије и интерпункције; 

- пише реченице и краће текстове на основу датог модела, слике или другог визуелног подстицаја 

(биографије, краће описе догађаја из свакодневног живота); 
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- пише пригодне честитке, поруке и електронска писма користећи модел; 

- одговори на једноставна питања (ко, шта, где) која се односе на обрађене теме, ситуације у разреду 

или њега лично; 

- прави спискове с различитим наменама (куповина, прославе рођендана, обавезе у току дана...).  

Знања о језику 
- препознаје шта је ново научио; 

- схвата значај познавања језика; 

- увиђа могућности позитивног трансфера знања и стратегија стечених учењем  

- првог страног језика; 

- користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр.  

- форме учтивости); 

- разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима.  

Теме и ситуације по доменима употребе језика  

1. Introduction 

2. My life 

3. The future 

4. The First Wrritten Test 

5. Time and Places 

6. London 

7. Experiences 

8. The Second Written Test 

9. Problems 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

Сви граматички садржаји уводе се са што мање граматичких објашњења осим уколико ученици на 

њима не инсистирају, а њихово познавање се евалуира и оцењује на основу употребе у одговарајућем 

комуникативном контексту, без инсистирања на експлицитном познавању граматичких правила.  

Енглески језик  

1. Именице 
а) Бројиве и небројиве именице  

б) Правилна множина именица (множина на - s, -es); најчешћи примери неправилне множине (man, 

woman, child). 

в) Изражавање припадања и својине (са именицом у једнини): 

- Синтетички генитив: Mary’s book, the dog’s tail 

- Аналитички генитив : the colour of the book.  

 

2. Члан  
а) неодређени члан 

- у првом помињању некога или нечега: There’s a book on the table.  

- у значењу броја један: Can I get an orange, please? 

- уз називе занимања: He’s a teacher. 

- генеричка употреба: A cat is an animal. 

- узвичним реченицама, испред бројивих именица, после such, what: What an interesting film! 

б) одређени члан 

- уз заједничке именице у једнини и множини:  

The apple is for you. / The apples are for you. 
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- испред суперлатива и редних бројева:  

It is the tallest building in London. January is the first month of the year. 

- у изразима са деловима дана: in the morning, in the evening. 

- испред имена музеја, позоришта, хотела: The National Theatre is very old. 

- испред имена планинскх венаца, река, мора, океана: The Alps, the Danube, The Adriatic Sea 

в) нулти члан 

- уз небројиве именице и бројиве именице у множини 

I like to drink milk. He likes apples. 

- уз називе дана у недељи, месеца, годишњих доба: on Friday, in March, summer 

- уз називе обеда: breakfast, lunch, dinner 

- уз празнике: New Year, Christmas 

- уз називе спортова и дечијих игара: football, hopscotch 

- у изразима: be аt home/go home; be at school/ go to school; go to bed; have breakfast/ dinner 

 

3. Заменице 

а) Личне заменице у једнини и множини, у функцији субјекта и објекта:  

We like to play football. I like him. Give me the book.  

б) Показне заменице у једнини и множини this/these; that/those. 

в) Упитне заменице who, what у функцији субјекта 

г) Присвојне заменице mine, yours, his, hers, ours, theirs 

 

4. Детерминатори 
а) Показни детерминатори this/these; that/those.  

б) Присвојни детерминатори. 

в) Детерминатори some, any, much, many, a lot of, уз бројиве и небројиве именице 

 

5. Придеви  
а) Синтетички компаратив и суперлатив основних једносложних придева 

She is taller than her sister. Is this the biggest building in your town?  

б) аналитички компаратив и суперлатив: more expensive, the most dangerous; 

в) неправилно поређење придева (good/bad; much/many). 

 

6. Бројеви  

Прости бројеви до 1000. Редни бројеви до 50. 

 

7. Квантификатори бројивих и небројивих именица: much/many; a lot of 

 

8. Глаголи 
а) The Simple Present Tense за изражавање уобичајене радње или појаве: He goes to bed at nine. It rains a   

lot in winter. 

б) The Present Continuous Tense  

- за изражавање радње која се догађа у тренутку говора: He’s sleeping now. 

- за изражавање будуће радње: She is leaving for England next week.  

в) разлика између The Present Simple Tense и The Present Continuous Tense. 

г) The Simple Past Tense правилних глагола и неправилних глагола, потврдни, упитни и одрични 

облици, рецептивно и продуктивно. 

д) Тhe Present Perfect правилних глагола и најчешћим/најфреквентнијим неправилних глагола, 

потврдни, упитни и одрични облици, рецептивно и продуктивно 

Ограничити употребу уз прилоге: ever, never, yet, just,  
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ђ) Going to, потврдни, упитни и одрични облици, рецептивно и продуктивно.  

e) Модални глаголи 

- сan: изражавање способности, могућности: I can swim. He can’t come today. 

тражење дозволе: Can I take your book, please? 

- could: He could read and write when he was five. 

- must: исказивење обавезе: You must finish your homework. I must go now. 

исказивање забране: You mustn’t smoke. 

- have to: исказивење обавезе: I have to study. 

- had to: I had to see him yesterday.  

- would: нуђење, позивање: would you like to ...? 

ж) Императив- позивање let’s go out, let’s go to the movies 

ђ) Давање предлога: what shall we do now? Why don’t we ... ? What about ...? 

з) Глаголи за изражавање допадања и недопадања: like, dislike doing something. 

 

9. Прилози и прилошке одредбе. 

а) грађење прилога од придева: slow - slowly 

б) правилни и неправилни прилози: good - well, fast - fast, late - late 

 

10. Предлози: at, in, on, under, behind, from, by. 

 

11. Везници: and, or, but, because, so, when. 

         12. Реченица 
а) Ред речи у простој реченици. 

б) YES/NO питања и кратки потврдни и одрични одговори.  

в) WH питања (What, Who, Whose, Why, Where) 

г) Питања: How long, how far, how high? 

What is she like? 

д) Изражавање намере уз инфинитив.  

Употреба инфинитива после глагола: want, decide 

 

Глобални план рада 
Р.БР. НАЗИВ 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Бр. часова 

обраде 

Бр. часова 

утврђивања 

Остали  

типови часа 

Укупно 

1. Introduction - 2 - 2 

2. My life 5 3 2 10 

3 REVISOIN + TEST 1 - - 2 2 

4. The future 5 3 2 10 

5. The First Wrritten 

Test 

- - 3 3 

6. Time and Places 5 3 2 10 

7. London 5 3 2 10 

8. REVISOIN + TEST 2 - - 2 2 

9. Experiences 5 3 2 10 

10. The Second Written 

Test 

- - 3 3 

11. Problems 5 3 2 10 

Укупан број часова 
30 20 22 

72 
30 42 
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           Активности наставника: 

 

16. уписује час,наставну јединицу и одсутне ученике 
17. планира и организује наставу – координатор и организатор 

18. формулише наставни садржај 
19. реализује наставу – презентује нова граматичка правила и вокабулар, пише на табли, приказује на 

видео биму, пушта CD 

20. информише, објашњава – информатор 

21. поставља питања и задатке – иницијатор 

22. обнавља претходно градиво неопходно за усвајање новог 
23. проверава знање 
24. контролише час – проверава да ли су сви ученици разумели, слуша, прати,анализира рад и 

излагања ученикани појашњава колико је потребно; прати напредовање сваког ученика, оцењује 

њихово постигнуће и тумачи грешке 

25. задаје домаћи задатак 

26. води активности, игре, презентације 

27. стимулише, подстиче, подржава и развија интересовања ученика – саветник 

28. преноси знања, навике и развија адекватне способности код ученика 

29. успоставља комуникацију 

30. уводи иновације у наставу – иноватор. 

 

 

              Активности ученика: 
 

1. слуша упутства и решава задатке 
2. аудитивно и визуелно активни док наставник објашњава 

3. сензорно и мисаоно активни 

4. самостално раде на тексту – читају, разумевају, откривају значења нових речи,користе нове 

речи, размишљају, анализирају, закључују 

5. повезују стара са новим знањем 

6. понављају, вежбају, утврђују, примањују нова знања 
7. размењују стечена знања 

8. пишу основне информације, краћи вођени састав одговарајући а питања 

9. овладавају знањем применом практичних метода рада 

10. сами контролишу рад – уочавају, процењују, упоређују 

11.  сарађују у групи – формирају групе, израђују постере, договарају се, врше презентацију 

урађених плаката 

12. бирају начин и темпо рада 

13. бирају и користе се различитим изворима информација 

14.  пишу утиске о часу 

 

7. 1.16. 1.  Допунски рад са ученицима седмог разреда  

 

Организује се за ученике који, из објективних разлога, у редовној настави енглеског језика не 

постижу задовољавајуће резултате у неком од тематско- програмских подручја. Организује се током 

целе наставне године, односно одмах чим се уоче тешкоће појединих ученика у усвајању програмских 

садржаја. 

Претпостављени план рада: 
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Септембар 

- The Present Simple Tense and Present Continuous Tense – Unit 1 

 

Oктобар 
-   Possessive Pronouns – Unit 2 

-   Modals Must and Have to  -  Unit 2 

 

Новембар 
- The Past Simple Tense - Unit 3 

- Personal Pronouns – Unit 3 

 

Децембар / Јануар       
- The Present Perfect Tense   – Unit 4 

- The plural of nouns – Unit 4 

 

Фебруар 
- The Present Continuous Tense to talk about future plans– Unit 5 

- Talking about your free time  – Unit 5 

-  Determinators – Unit 6 

 

Март 
- Comparative and Superlative form of adjectives – Unit 6 

- Going to  – Unit 6 

 

Април 
  - Talking about films and music - Unit 6  

- The Present Perfect Tense– Unit 7 

- The imperative - Unit 7 

 

Мај / Јун 
- The use of articles – Unit 7 

- Numbers – Unit 8 

- The plural of nouns – Unit 8 

- Quantifiers – Unit 8 

 

 

7. 1.16. 2.  Додатни рад 

 

- за додатни рад опредељују се ученици изнадпросечних способности и посебних интересовања за 

наставу енглеског језика, односно за продубљивање и проширивање знања из свих или само појединих 

програмско-тематских  подручја редовне наставе; 

- организује се током целе наставне године; 

- може се реализовати као индивидуализовани и групни рад;  

- заснован је на интересовању ученика за проширивање и продубљивање знања; 

- улога наставника је специфична – поставља се као сарадник који стручно помаже рад појединца или 

групе; 

- наставник прати и евидентира развој и напредовање ученика и открива нове могућности 

индивидуализације рада; 

- ученици се самостално опредељују за додатни рад  
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План рада додатне наставе пратиће, као и план рада допунске наставе ( са истим темама ), општи план 

рада и поред тога: 

- Reading comprehension 

- Listening comprehension 

- Writing comprehension 

- Speaking comprehension 

 

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, а приликом оцењивања 

обезбедити да су ученици информисани о критеријумима на основу којих су оцењивани. 

Елементи који се оцењују не треба да се разликују од уобичајених активности на часу. Исто 

тако оцењивање треба схватити као саставни део процеса наставе и учења, а не као изоловану 

активност која подиже ниво стреса код ученика. Оцењивањем и евалуацијом треба да се обезбеди 

напредовање ученика у складу са оперативним задацима и квалитет и ефикасност наставе. Оцењивање 

се спроводи са акцентом на провери постигнућа и савладаности ради јачања мотивације, а не на 

учињеним грешкама.  

Елементи за проверу и оцењивање: 

- разумевање говора 

- разумевање краћег писаног текста 

- усмено изражавање 

- писмено изражавање 

- усвојеност лексичких садржаја 

- усвојеност граматичких структура 

- правопис 

- залагање на часу 

- израда домаћих задатака и пројеката (појединачних, у пару и групи) 

Начини провере морају бити познати ученицима, односно у складу са техникама, типологијом 

вежби и врстама активности које се примењују на редовним часовима. 

Предвиђена су два писмена задатка, по један у сваком полугодишту и по један тест на крају 

сваког класификационог периода.  
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7. 1. 17. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – ИЗАБРАНИ СПОРТ 

 

Годишњи фонд наставе физичког васпитања износи 36 часова 

Недељни фонд наставе физичког васпитања износи 1 час 

 

Циљ и задаци  

 

Циљ обавезног изборног предмета физичко васпитање – изабрани спорт је да ученици задовоље 

своја интересовања, потребе, за стицањем знања, способности за бављење спортом као интегралним 

делом физичке културе и настојање да стечена знања примењују у животу (стварање трајне навике за 

бављење спортом и учешћем на такмичењима).  

 

Општи оперативни задаци: 

 

Општи оперативни задаци се не разликују од основних општих задатка физичког васпитања: 

- развој и одржавање моторичких способности ученика 

- учење и усавршавање моторичких форми изабраног спорта 

- стицање теоријских знања у изабраном спорту 

- познавање правила такмичења у изабраном спорту 

- формирање навика за бављење изабраним спортом  

- социјализација ученика кроз изабрани спорт и неговање етичких вредности према  

учесницима у такмичењима 

- откривање даровитих и талентованих ученика за одређени спорт и њихово подстицање за 

бављење спортом. 

 

           Посебни оперативни задаци: 

 

-   развој и одржавање специфичних моторичких способности (које су нарочито значајне за 

успешно бављење изабраним спортом) 

-    учење и усавршавање основних и сложених елемената технике изабраног спорта  

- пружање неопходних знања из изабраног спорта (принципи технике, начин  вежбања-

тренирања, стицање основних и продубљених тактичких знања, правила такмичења у спорту-итд.) и 

њихова примена у пракси 

- учење и усавршавање основне тактике изабраног спрта и њена примене у пракси 

- обавезна реализација такмичења на одељењском и разредном нивоу 

- задовољавање социјалних потреба за потврђивањем и групним поистовећењем и др. 

- стварање објективних представа ученика о сопственим могућностима за учешће 

у изабраном спорту 

-  подстицање стваралаштва ученика у спорту (у домену технике, тактике и такмичења).   

 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 

 Програмски садржаји физичког васпитања-изабраног спорта чини следећа структура:  

- развијање моторичких споосбности ученика 

- спортско-техничко образовање ученика (обучавње и усавршавање технике) 

- индивидуална и колективна тактика изабраног спорта 

- теоријско образовање 
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- правила изабраног спорта 

- организовање унутар одељенских и међуодељенских такмичења.   

  

ТЕОРИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

Теоријско образовање :  

 

- упознавање ученика са значајем и вредностима изабраног спорта 

- упознавање ученика са основним принципимна вежбања  у складу са његовим узрастом 

- упознавање ученика са штетним последицама неправилног вежбања и предозирања у 

изабраном спорту 

- упознавање ученика са етичким вредностима и слабостима спорта 

- упознавање ученика са естетским вредностима спорта.  

 

    Минимални образовни захтеви : 

 

Предметни наставници утврђују минималне образовне захтеве у складу са усвојеним програмом 

за сваки изабрани спорт. Под тим се подразумева: 

- савладаност основне технике и њена примена  

- познавање и примена елементарне тактике  

- познавање и примена  правила 

- ангажованост и учешће ученика на такмичењима у изабраном спортру.  

 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 

 Предмет физичко васпитање - изабрани спорт је обавезан изборни предмет и  реализује се у 

оквиру редовне наставе са једним часом недељно који се уноси у распоред часова школе. Часови се 

уписују према редовном распореду часова у рубрику дневника под називом физичко васпитање - 

изабрани спорт (нпр.атлетика) и посебно се нумеришу.     

 Сваки ученик је обавезан да се определи за један спорт који му се понуди почетком школске 

године а још боље на крају претходног разреда. 

 Школа ученицима треба да понуди такав избор да њиме буду понуђени најмање два 

инидивидуална и два колективна спорта. Уколико школа има оптималне услове за рад ученицима се 

може понудити и више спортова. Прихватају се они спортови за које се определило највише ученика 

у једном одељењу (цело одељење реализује програм изабраног спорта целе школске године). Избор 

спорта врши се на нивоу одељења. 

 Предлог за изабрани спорт даје стручно веће наставника физичког васпитања. Предлог мора 

бити реалан. Предлажу се спортови за које постоје адекватни услови.  

       Ученици једног одељења у седмом разреду могу изабрати исти спорт који су упражњавали у 

предходним разредима (V,VI ) или могу изабрати нови спорт који до тада нису упражњавали.  

 

I. ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОГРАМА 
 

Основне карактеристике програму су: 

- изборност 

- да служе потребама ученика 

- омогућавање наставницима не само да планирају већ и да програмирају рад у настави у 

складу са сопственим знањима, искуствима 
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- програм у великој мери омогућава креативност наставника 

- програм је у функцији целокупног физичког васпитања ученика. 

 

 Предлог спортова које треба понудити ученицима за избор. 

 

1. У првом реду спортови који се у одређеном обиму обрађују кроз наставу физичког 

васпитања: 

- атлетика 

- спортска гимнастика 

- ритмичка гимнастика 

- рукомет 

- кошарка 

- одбојка 

- мали фудбал 

- плес. 

 

2. Спортови који се налазе у програмима такмичења „Савеза за школски спорт и олимпијско 

васпитање Србије“: 

- атлетика 

- стрељаштво 

- пливање 

- одбојка 

- кошарка 

- рукомет 

- мали фудбал 

- стони тенис 

- спортска гимнастика. 

 

3. Спортови за које је заинтересована локална средина односно локална самоурава. 

4. Спортови за које постоје одговарајући природни и материјални ресурси: 

- скијање 

- веслање. 

5. Спортови са којима су се ученици упознали кроз курсне облике рада. 

 

 

ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ 

У циљу сагледавања ефеката утицаја радних процеса у настави физичког васпитања – изабрани 

спорт, наставник прати и вреднује:  

- стање моторичких способности;  
- достигнут ниво савладаности моторних знања, умења и навика;  
- однос ученика према раду.  
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ТЕМА 
СТАНДАРДИ 

 

Основни  ниво 

 

Средњи ниво 

 

Напредни ниво 

 

 

 

 

 

Koшарка 

ФВ. 1.1.1. 

Ученик игра кошарку 

примењеујући основне 

елементе технике, 

неопходна правила 

ФВ 1.1.2. 

Зна функцију кошарке, 

основне појмове 

неопходна правила, 

основне принципе 

тренинга и пружа прву 

помоћ. 

ФВ. 2.1.1. 

Примењује виши ниво 

технике, већи број 

правила, једноставније 

тактичке комбинације и 

уз вискок степен 

сарадње са члановима 

екипе. 

ФВ. 2.1.2. 

Зна функцију кошарке, 

већи број правила, 

принципе и утицај 

тренинга. 

ФВ. 3.1.1. 

Ученик игра кошарку 

примењујући сложене 

елементе  технике, 

испуњава тактичке 

задатке и учествује у 

организацији утакмице, 

суди. 

ФВ. 3.1.2. 

Зна тактику кошарке, 

систем такмичења. 

 

 

 

 

 

    Одбојка 

ФВ. 1.1.1. 

Ученик игра одбојку 

примењеујући основне 

елементе технике, 

неопходна правила 

ФВ 1.1.2. 

Зна функцију одбојке, 

основне појмове 

неопходна правила, 

основне принципе 

тренинга и пружа прву 

помоћ. 

ФВ. 2.1.1. 

Примењује виши ниво 

технике, већи број 

правила, једноставније 

тактичке комбинације и 

уз вискок степен 

сарадње са члановима 

екипе. 

ФВ. 2.1.2. 

Зна функцију одбојке, 

већи број правила, 

принципе и утицај 

тренинга. 

ФВ. 3.1.1. 

Ученик игра одбојку 

примењујући сложене 

елементе  технике, 

испуњава тактичке 

задатке и учествује у 

организацији утакмице, 

суди. 

ФВ. 3.1.2. 

Зна тактику одбојке, 

систем такмичења. 

 

 

 

 

 

 

    Рукомет 

ФВ. 1.1.1. 

Ученик игра рукомет 

примењеујући основне 

елементе технике, 

неопходна правила 

ФВ 1.1.2. 

Зна функцију рукомета, 

основне појмове 

неопходна правила, 

основне принципе 

тренинга и пружа прву 

помоћ. 

ФВ. 2.1.1. 

Ученик примењује виши 

ниво технике, већи број 

правила, једноставније 

тактичке комбинације и 

уз вискок степен 

сарадње са члановима 

екипе изражава 

сопствену личност уз 

пожтовање других. 

ФВ. 2.1.2. 

Зна функцију рукомета, 

већи број правила, 

принципе и утицај 

тренинга. 

ФВ. 3.1.1. 

Ученик игра рукомет 

примењујући сложене 

елементе  технике, 

испуњава тактичке 

задатке и учествује у 

организацији утакмице, 

суди. 

ФВ. 3.1.2. 

Зна тактику рукомета, 

систем такмичења. 
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Пливање 

ФВ. 1.1.23. 

Ученик плива и поштује 

правила самоспасавања и 

безбедности око и у 

воденој средини 

ФВ. 2.1.21. 

Ученик плива једном од 

техника спортског 

пливања, поседује 

вештину самопомоћи у 

води и безбедног 

понашања и и ван 

водене средине.  

ФВ. 3.1.19. 

Ученик зна да плива две 

технике спортског 

пливања и такмичи се. 
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В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

 

7. 1. 18.   ХОР И ОРКЕСТАР 

(2 часа недељно/72 часова годишње) 

Свака основна школа је обавезна да организује рад хорова, и то: хор млађих разреда и хор старијих 

разреда. Хорови могу бити организовани као: хор млађих разреда, хор старијих разреда разредни хор или 

хор на нивоу школе, од 1. до 8. разреда. Часови хора се изводе континуирано од почетка до краја школске 

године и као редовна настава улазе у недељни фонд часова наставника музичке културе. 

Недељни, односно годишњи фонд часова који је горе приказан односи се на фонд наставника а не ученика 

који су у обавези да долазе 1 час недељно како је приказано у наставном плану. 

Часови рада са хором уносе се у распоред школе и део су радне обавезе ученика које одабере наставник. 

Хор треба да броји минимум 35 чланова. 

Певање у хору има свој образовни и васпитни циљ.  

Образовни циљ обухвата развијање слуха и ритма, ширење гласовних могућности и учвршћивање 

интонације, способност за фино нијансирање и изражајно певање применом елемената музичке 

изражајности (темпо, динамика...), упознавање страних језика, литерарних текстова, што све води ка 

развијању естетских критеријума.  

Вaспитни циљ oбухвaтa рaзвиjaњe oсeћaњa припaднoсти кoлeктиву – тимски рад, развијање тoлeрaнциje, 

дисциплине, пoштoвaњa рaзличитoсти и прaвилa пoнaшaњa, рaзвиjaњe oдгoвoрнoсти, стицање 

самопоуздања, саваладавање треме и пружање помоћи у смислу вршњачког учења и сарадње. 

Значајан је утицај музике на здравље (психолошки, социолошки, емоционални развој), тако да и певање у 

хору значајно доприноси смањењу стреса, агресивности и побољшању здравља уопште. 

Репертоар школских хорова обухвата одговарајућа дела домаћих и страних аутора разних епоха, као и 

народне, пригодне, песме савремених дечјих композитора и композиције са фестивала дечјег стваралаштва. 

У току школске године потребно је са хором извести најмање десет двогласних и трогласних композиција, a 

cappella или уз инструменталну пратњу. При избору песама наставник треба да пође од узраста ученика, 

процене гласовних могућности, и примереног литералног садржаја.  

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Наставник формира хор на основу провере слуха и певачких способности ученика, дикције и осећаја 

за ритам, након чега следи класификовање певача по гласовима. 

Хорске пробе се изводе одвојено по гласовима и заједно. Програм рада са хором треба да садржи пригодне 

композиције, као и дела озбиљније уметничке вредности, у зависности од могућности ансамбла. 

Садржај рада: 

- одабир и разврставање гласова; 

- вежбе дисања, дикције и интонације; 
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- хорско распевавање и техничке вежбе; 

- интонативне вежбе и решавање појединих проблема из хорске партитуре  

      (интервалски, хармонски, стилски); 

- музичка и психолошка обрада композиције; 

- увежбавање хорских деоница појединачно и заједно; 

- остваривање програма и наступа према годишњем програму школе. 

На часовима хора, наставник треба да укаже на грађу и важност механизма који учествује у формирању 

тона у оквиру певачког апарата. Дисање, дикција и артикулација представљају основу вокалне технике па 

тако вежбе дисања и распевавања морају бити стално заступљене. Услов правилног дисања и правилно 

држање тела. Препоручује се комбиновано дисање, нос и уста истовремено, и то трбушно, дијафрагматично 

дисање. Певач на слушаоца делује и тоном и речју. У том смислу наставник треба да инсистира на доброј 

дикцији која подразумева јасан и разговетан  изговор текста, односно самогласника и сугласника, али и на 

правилном акцентовању речи. Препоручљиво је певање вокала на истој тонској висини, уз минимално 

покретање вилице у циљу изједначавања вокала, а у циљу добијања  уједначене хорске боје.  

Код обраде нове песме или композиције прво се приступа детаљној анализа текста. Уколико је текст на 

страном језику, ученици морају научити правилно да читају текст, изговарају нове, непознате гласове који 

не постоје у матерњем језику и упознају се са значењем текста. У оквиру анализе текста важно је обратити 

пажњу и на акцентовање речи и слогова у зависности од дела такта у коме се налазе и мелодијског тока. 

Следи анализа нотног текста и усвајање мелодије у фрагментима. Ова фаза припреме захтева одвојене 

пробе по гласовима. На заједничкој проби хора, након усвајања песме/композиције у целини треба обатити 

пажњу на динамику и агогику.  

Обрађене композиције изводити на редовним школским активностима (Дан школе, Свечана послава 

поводом обележавања школске славе Светог Саве, Годишњи концерт...), културним манифестацијама у 

школи и ван ње, као и на фестивалима и такмичењима хорова, како у земљи, тако и ван ње. 

 

7. 1. 18. 1. ОРКЕСТАР 

(1 час недељно/36 часова годишње) 

Оркестар може да се образује у зависности од услова школе. Оркестар је инструментални састав од 

најмање 10 извођача који свирају у најмање три самосталне деонице. 

Могу се образовати оркестри блок флаута, тамбурица, гудачког састава, хармоника, мандолина, као и 

мешовити оркестри. 

Рад наставника са оркестром као редовна настава улази у недељни фонд часова наставника музичке 

културе, а ученицима је део радне обавезе. 

Садржаји рада: 

– избор инструмената и извођача у формирању оркестра; 

– избор композиција према могућностима извођача и саставу оркестра;  

– техничке и интонативне вежбе; 

– расписивање деоница и увежбавање по групама (прстомет, интонација, фразирање); 
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– спајање по групама (I-II; II-III; I-III); 

– заједничко свирање целог оркестра, ритмичко – интонативно и стилско обликовање композиције. 

У избору оркестарског материјала и аранжмана водити рачуна о врсти ансамбла, узрасту ученика и 

њиховим извођачким способностима. Репертоар школског оркестра чине дела домаћих и страних 

композитора разних епоха у оригиналном облику или прилагођена за постојећи школски састав. Школски 

оркестар може наступити самостало или као пратња хору. 

 

 

7. 1.19. ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ 

 

Годишњи фонд наставе цртања, сликања и вајања износи 36 часова 

Недељни фонд наставе цртања, сликања и вајања износи 1 час 

 

       Циљ и задаци                                                     
 

Циљ образовно-васпитноог рада у настави ликовне културе је да се подстиче и развија учениково 

стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем друштва и карактером овог 

наставног предмета. 

                                                                                             

Оперативни задаци 

 

 Ученици треба да:  

- проширују искуства у ликовном изражавању и развију ликовно-естетски сензибилитет за: арабеску, 

пропорције, композицију и простор, обједињавање покрета игре и звука, фотографију и перформанс 

- упознају основне елементе ликовне организације и припреме се за самостално и колективно 

преобликовање одређеног простора 

- се оспособе да повезују ликовни рад с литерарним сценским изразом, звуком и покретом 

- упознају  вредности споменика културе и  своју културну баштину.  

                                

 

р
.б

р
.т

ем
е
  

Наставна 

тема 

 

у
к

у
п

а
н

 

б
р

. 

ч
а

со
в

а
 

б
р

. 
ч

а
с.

 

о
б

р
а

д
е
 

б
р

.о
ст

а
л

. 

т
и

п
о

в
а

 ч
. 

  

методе 

 

активности 

ученика 

 

активности 

наставника 

 

корелација 

начин 

праћења  и 

оцењивања 

 

 

1 

 

 

 

ЦРТАЊЕ 

 

 

   

 

    12 

 

 

 

  8 

 

 

 

 3+1 

Метода 

усменог 

излагања 

(предавање, 

описивање, 

објашњавање);  

методе 

дијалога, 

демонстрације, 

показивања, 

илустрације,пра

ктичног рада...         

                        

Перцепција, 

аперцепција; 

цртање различитим 

цртачким 

материјалима, 

опажање пропорција, 

линија, боја, 

облика,...Компонова

ње величина у 

простору. 

Подстицање и 

мотивисање 

ученика да  се 

ликово 

изражавају и 

развијајање 

креативности  

код њих 

упознавањем  и 

применом 

различитих 

ликовних 

техника и 

материјала 

Ликовна 

култура 

Праћење 

индивидуалног 

рада и 

напредовања уз 

сталне 

индивидуалне 

инструкције и 

естетсе 

анализе. 

 

 

2 

  

 

   12 

 

 

   8 

 

 

   3+1 

Метода 

усменог 

излагања ,  

Перцепција, 

аперцепција; 

цртање,сликање, 

Оспособљавање 

ученика ѕа 

самосталао 

Ликовна 

култура 

Праћење 

индивидуалног 

рада и 
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СЛИКАЊЕ 

 

 

 

   

 

методе 

дијалога, 

демонстрације, 

показивања, 

илустрације, 

практичног 

рада,...         

опажање контраста, 

светлина, ритма, 

линија, боја, облика. 

ликовно 

изражавање и 

увођење у 

бојене 

вредности 

сликањем по 

природи и 

илустровањем. 

напредовања уз 

сталне 

инструкције, 

естетсе 

анализе. 

Формирање 

мапа  са 

радовима и 

дневника за 

праћење 

напредовања 

ученика за 

време наставе. 

 

 

3 

 

 

ВАЈАЊЕ 

 

 

 

    13 

 

    10 

 

 

   2+1 

Метода 

усменог 

излагања ,  

методе 

дијалога, 

демонстрације,  

практичног 

рада,... 

Перцепција, 

аперцепција; 

тродимензиона-лно 

обликовање 

Подстицање 

стваралачког 

мишљења и 

понашања. 

Ликовна 

култура, 

техничко и 

информат. 

образовање 

Праћење 

индивидуалног 

рада и 

напредовања уз 

сталне 

индивидуалне 

инструкције и 

естетске 

анализе и 

усвојености 

знања везаног 

за појам и 

разноликост 

облика. 

 

 
Начин и поступак остваривања програма: поред активности на часовима спровешће се и посете 

галеријама, музејима и позоришту. Организоваће се и колективне изложбе у школи и ван ње, као и 

учешће на ликовним конкурсима и такмичењима 
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  7. 1. 20. ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

 

Годишњи фонд наставе информатике и рачунарства износи 36 часова 

Недељни фонд наставе информатике и рачунарства износи 1 час 

 

Циљ и задаци 

 

Циљ наставе информатике и рачунарства јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и 

информатичку писменост, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим 

ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за 

учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да се ученици оспособе за коришћење 

рачунара и стекну вештине у примени рачунара у свакодневном животу. 

Задаци наставе информатике и рачунарства су: 

стварање разноврсних могућности  да кроз различите садржаје и облике рада током наставе 

информатике и рачунарства сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе информатике и 

рачунарства буду у пуној мери реализовани 

- упознавање основних појмова из информатике и рачунарства; 

- развијање интересовања за примену рачунара у свакодневном животу и раду; 

- подстицање креативног рада са рачунаром; 

- оспособљавање за рад на рачунару 

 

 

Оперативни задаци 

 

Ученици треба да се: 

- оспособе за примену рачунара у области информација и  комуникација; 

- упознају са опасностима на Интернету и начинима заштите од њих; 

- упознају са основама програма за снимање и обраду звука; 

- упознају са основама програма за снимање и обраду видео записа; 

- оспособе за израду  мултимедијалних презентација; 

- оспособе за писање једноставних програма; 

- упознају са основама програма за цртање и графички дизајн; 

- упознају са  образовним софтвером. 
 

 

Садржај програма и глобални план наставе информатике и рачунарства 

 

 Интернет (6) 

 Обрада звука (4) 

 Обрада видео записа (6) 

 Израда презентација (10) 

 Изборни модул (10) 

            -програмирање 

            -цртање и графички дизајн 
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 Професор информатике и рачунарства 
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Методе рада 

 

 

Активности 

ученика 

 

 

Активности 

наставника 

 

 

Корелација 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

ИНТЕРНЕТ 

 

 

6 

 

 

3 

 

 

3 

-Вербално-

текстуалне 

методе 

-Илустративно-

демонстрационе 

методе 

-Комбинована 

-Уочавање 

-Повезивање 

-Обележавање 

-Демонстрација 

решења 

-Дискутовање 

решења 

-Увежбавање 

-Реш.проблема у 

групи или самост. 

-Постављање 

питања 

-Орг.наставног 

процеса 

-Реализација 

наст. процеса 

-Мотивација 

ученика 

-Партнер у 

педагошкој 

комуникацији 

-Праћење 

напредовања 

сваког ученика 

- 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАДА 

ЗВУКА 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

-Вербално-

текстуалне 

методе 

-Илустративно-

демонстрационе 

методе 

-Комбинована 

-Уочавање 

-Повезивање 

-Обележавање 

-Демонстрација 

решења 

-Дискутовање 

решења 

-Увежбавање 

-Реш.проблема у 

групи или самост. 

-Постављање 

питања 

-Орг.наставног 

процеса 

-Реализација 

наст. процеса 

-Мотивација 

ученика 

-Партнер у 

педагошкој 

комуникацији 

-Праћење 

напредовања 

сваког ученика 

- Музичка 

култура 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

ОБРАДА 

ВИДЕО 

ЗАПИСА 

 

 

 

 

 

6 

 

 

3 

 

 

3 

-Вербално-

текстуалне 

методе 

-Илустративно-

демонстрационе 

методе 

-Комбинована 

-Уочавање 

-Повезивање 

-Обележавање 

-Демонстрација 

решења 

-Дискутовање 

решења 

-Увежбавање 

-Реш.проблема у 

групи или самост. 

-Постављање 

питања 

-Орг.наставног 

процеса 

-Реализација 

наст. процеса 

-Мотивација 

ученика 

-Партнер у 

педагошкој 

комуникацији 

-Праћење 

напредовања 

сваког ученика 

-Ликовна 

култура 

 

 

 

4 

 

 

 

ИЗРАДА 

ПРЕЗЕНТА

ЦИЈА 

 

 

 

 

 

10 

 

 

4 

 

 

6 

-Вербално-

текстуалне 

методе 

-Илустративно-

демонстрационе 

методе 

-Комбинована 

-Уочавање 

-Повезивање 

-Обележавање 

-Демонстрација 

решења 

-Дискутовање 

решења 

-Увежбавање 

-Реш.проблема у 

групи или самост. 

-Постављање 

питања 

-Орг.наставног 

процеса 

-Реализација 

наст. процеса 

-Мотивација 

ученика 

-Партнер у 

педагошкој 

комуникацији 

-Праћење 

напредовања 

сваког ученика 

-Ликовна 

култура 

-Музичка 

култура 

 

 

 

5 

 

 

 

ИЗБОРНИ 

МОДУЛ 

 

 

 

 

 

10 

 

 

5 

 

 

5 

-Вербално-

текстуалне 

методе 

-Илустративно-

демонстрационе 

методе 

-Комбинована 

-Уочавање 

-Повезивање 

-Обележавање 

-Демонстрација 

решења 

-Дискутовање 

решења 

-Увежбавање 

-Реш.проблема у 

групи или самост. 

-Постављање 

питања 

-Орг.наставног 

процеса 

-Реализација 

наст. процеса 

-Мотивација 

ученика 

-Партнер у 

педагошкој 

комуникацији 

-Праћење 

напредовања 

сваког ученика 

 

- Техничко  

и 

информатич

ко 

образовање 

- 

Математика 
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7. 1. 20.1. ПЛАН ДОДАТНОГ РАДА 

 

 

Критеријуми за оцењивање ученика седмог разреда: 

- Однос према раду, 

- Акивност ученика, 

- Усмена провера знања, 

- Практичан рад на рачунару кроз вежбе у рачунарским  апликацијама 

предвиђеним наставним програмом.   
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Методе рада 

 

 

Активности 

ученика 

 

 

Активности 

наставника 

 

 

Корелација 

 

 

1 

 

 

ПРОГРАМИРАЊЕ  

 

 

 

 

34 

 

 

17 

 

 

17 

-Вербално-

текстуалне 

методе 

-Илустративно-

демонстрац. 

методе 

-Комбинована 

-Уочавање 

-Повезивање 

-Обележавање 

Демонстрација 

решења 

-Дискутовање 

решења 

-Увежбавање 

-Реш.проблема 

у групи или 

самостално 

-Постављање 

питања 

 

-Организовање 

наставног 

процеса 

-Реализација 

наст. процеса 

-Мотивација 

ученика 

-Партнер у 

педагошкој 

комуникацији 

-Праћење 

напредовања 

сваког ученика 

 

-Техничко и 

информатичко 

образовање 
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7. 1. 21. СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ 

 

 

Годишњи фонд наставе свакодневног живота у прошлости износи 36 часова 

Недељни фонд наставе свакодневног живота у прошлости износи 1 час 

 

 

Циљ и задаци 

  
Циљ изучавања предмета је проширивање знања из области опште културе и оспособљавање 

ученика да, кроз упознавањес начином живота људи у прошлости, боље  разумеју свет и време у коме 

живе и развију свест о континуитету иукорењености. Ученици би требало да се упознају са 

специфичностима динамике културних промена и да науче како дасагледају себе у контексту 

,,другог", да би сопствени идентитет што потпуније интегрисали у шири контекст разуђене исложене 

садашњости. 

  

Задаци предмета су да ученици, кроз наставу усмерену ка упознавању с различитим елементима 

свакодневног живота, каошто су односи у породици, исхрана, образовање, дечје игре, забава, 

станишта, одевање итд, уоче њихову условљеност историјским процесима и догађајима. Концепција 

наставе овог изборног предмета нагласак ставља на упознавање сосновним елементима свакодневног 

живота у прошлости Србије, Југоисточне Европе, Средоземља и Европе у целини, снамером да се уоче 

њихови заједнички именитељи и упознају различитости које постоје у датом историјском контексту, 

као и у односу на савремено доба у којем ученик живи. Подстицањем  радозналости, креативности и 

истраживачког духа упроучавању овог предмета, ученици треба да се оспособе да формирају јаснију 

слику о прошлим временима, да овладају елементарним процедурама прикупљања историјске грађе, 

као и да развију критички однос према њој. 

 

Oперативни задаци 

  
Ученици треба да: 

-  разумеју појам свакодневни живот 

-  разумеју значај проучавања свакодневног живота у прошлости 

- усвоје и прошире знања о разликама између свакодневног живота данас и у прошлости 

- усвоје и прошире знања о улози новца и банака у свакодневном животу људи некад и сад 

- употпуне знања о историји српског новца 

- стекну знања о свакодневном животу у новом веку 

- стекну знања о свакодневном животу Срба у новом веку 

-  развијају истраживачку радозналост 

-  развијају способност повезивања знања из различитих области. 
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Ред. бр. 

наставне 

теме 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Број 

часова 

по теми 

1. Увод 2 

2. Новац и банке некад и сад 4 

3. Свакодневни живот у новом веку 17 

4. Свакодневни живот Срба од краја 15. До краја 

19. века 

13 

 УКУПНО 36 

 

 

7. 1. 22. ПРЕПОРУКЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА ЗДРАВСТВЕНОГ 

ВАСПИТАЊА 

 

          Циљ наставе здравственог васпитања јесте да ученици овладају основном знањима, 

вештинама, ставовима и вредностима из области здравства, кроз учење засновано на 

искуству. 

     Учење садржаја здравственог васпитања подразумева превођење онога што знамо о 

здрављу у жељени начин понашања, уз препознавање правих животних вредности и 

подстицање оптималног развоја личности. 

 

Задаци наставе здравственог васпитања су: 

- развијање здраве личности, одговорне према сопственом здрављу 

- стварање позитивног односа и мотивације за здрав начин живљења  

- васпитавање ученика за рад и живот у здравој средини 

- стицање знања, умења, ставова и вредности у циљу очувања и 

унапређивања здравља  

- промовисање позитивних социјалних интеракција у циљу очувања 

здравља 

- подстицање сазнања о себи, свом телу и сопственим способностима 

- развијање психичких и моторних способности у складу са 

индивидуалним карактеристикама 

- мотивисање и оспособљавање уч. да буду акивни учесници у очувању 

свог здравља 

- развијање навика код ученика за очување и неговање своје околине  

- развијање истраживачких способности, критичког мишљења и 

креативности 

- проширивање знања о јединству и свеопштој повезаности процеса у 

природи 

- развијање одговорног односа према себи и другима 

- развијање свести и потребе чувања здравља у оквиру циља у политице 

Светске здравствене организације ,,Здравље за све у 21. веку” 

- формирање и развијање потребе за сталним бављењем спортом и 

рекреацијом 

- развијање хуманих, толерантних односа међу људима, да сваки 

појединац осећа уважавање и поштовање достојанства личности и одговорност 

према себи и околини 
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- формирање свести и навика о потреби систематског унапређивања 

здравља и здравих односа школске популације 

- развијање мотивације и личног става да би се деловало у складу са 

знањем 

- примењивање знања и искуства у промовисању здравог стила живљења 

- развијање емпатијског односа према болестима и спремност да се 

помогне 

- формирање свести о ризичном поначању, здравственим и 

психосоцијалним потребама 

- мотивисање ученика за акционо понашање 

- стицање знање везаних за специјалне здравствене проблеме 

- стицање одговорности за сопствено понашање 

- упознавање физиолошких процеса репродукције као основе за стицање 

знања о репродуктивном здрављу. 

 

      Садржаји програма 

1. Заштита и унапређење животне средине 

2. Пубертет 

3. Исхрана 

4. Култура живљења и људске потребе 

5. Болести зависности 
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ПРЕПОРУКЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ОСТАЛИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 

7. 1 .23. МУЗИЧКА СЕКЦИЈА 

 (1 час недељно/36 часова годишње) 

У свакој основној школи има деце чије се интересовање и љубав за музику не могу 

задовољити само оним што им пружа редовна настава. За такву децу могу се организовати 

слободне наставне активности или секције где се могу укључити у разне групе.  

У зависности од афинитета, креативних способности или извођачких могућности ученика 

рад се може организовати кроз следеће активности:  

 солистичко певање 

 групе певача 

 „Мала школа инструмента“ (клавир, гитара, тамбуре...) 

 групе инструмената 

 млади композитори 

 млади етномузиколози (прикупљање мало познатих или готово 

заборављених песама средине у којој живе) 

 музичко-креативне радионице (прављење музичких инструмената, 

илустрације везане за наставу музичке културе и школске музичке догађаје, 

ажурирање школског сајта, креирање, организација и реализација музичких 

догађаја...) 

 ритмичке радионице (модерни и традиционални плес, ритмичке игре, 

„бит боксинг“ – вокалне перкусије, игре чашама, штаповима...) 

 посете концертима у школи и ван ње (концерти еминентних уметника, 

концерти у организацији Музичке омладине или неког другог удружења, 

концерти ученика музичких школа, пријатеља школе, пројекције музичких 

филмова...) 

 музички уредник 

Програм рада треба прилагодити индивидуалним могућностима, зрелости и нивоу 

претходног знања сваког ученика. 
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ПЛАН И ПРОГРАМ ДВОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ 
 

 

Школа планира и организује излете, екскурзије и наставу у природи, на начин 

и под условима утврђеним наставним планом и програмом. Програм излета, 

екскурзија и наставе у природи  саставни је део школског програма и годишњег плана 

рада школе. Организација и реализација наставе у природи и екскурзија у првом и 

другом циклусу основног образовања и васпитања  спроводи се у складу са 

Упутством за реализацију екскурзије и наставе у природи у основној школи 

Министарства просвете број: 610-00-790/2010-01 од 16.09.2010. године и Законом о 

јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/12). 

 Екскурзија се организује и изводи уз претходну писмену сагласност родитеља, 

по правилу за најмање 60% ученика истог разреда и уколико су створени услови за 

остваривање циљева и задатака. Настава у природи организује се уз писмену 

сагласност родитеља, за најмање две трећине ученика одељења. Изузетно, екскурзија 

може да се  организује ако писмену сагласност да најмање 60% родитеља ученика 

одељења. Извођење екскурзије за ученике истог разреда организује се са истим 

садржајем, по правилу, истовремено. Ако нису испуњени наведени услови, директор 

школе обуставља извођење екскурзије.   

 Екскурзије се планирају у току пролећа. 

 

Одељенска и стручна већа су доставиле план и програм екскурзија и наставе у 

природи Наставничком већу које је исте усвојило и на тај план је Савет родитеља дао 

сагласност (записнички је констатовано на седницама Наставничког већа и Савета 

родитеља). 

План и програм садржи образовно-васпитне и здравствене циљеве и задатке, 

садржаје којима се постављени циљеви реализују, планирани обухват ученика, 

носиоце предвиђених садржаја и активности, време трајања, путне правце, техничку 

организацију и начин финансирања. 

 

СЕДМИ РАЗРЕД 

 

 Време трајања: Два дана на пролеће дате школске године. 

 Путни правац: I –  Први дан: Београд – Ваљево–Тара  

                                 Други дан: Дрвенград – Шарганска осмица– Београд  

 Конкурсном документацијом су планирани услови смештаја, исхрана, 

превоза. 

 

 Програм  екскурзије: 

                  Образовно-васпитни  циљеви и задаци: 

                - Упознавање ученика са најзначајнијим националним парком Србије, 

                - Упознавање са националном историјом ваљевског краја, 

                - Боравак у другој средини и упознавање са животом и радом људи, 

                - Међусобно дружење ученика и одељења, 

                - Обилазак знаменитости. 

 

 Садржаји којима се циљеви реализују: 
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         1. дан : Ваљево (Муселимова кућа-музеј, старо градско језгро-Трешњар) –  

                  Тара (преноћиште) 

         2. дан : Дрвенград - Шарганска осмица - повратак за Београд 

 

          

 Планирани обухват ученика 

                    60% ученика седмог  разреда. 

 

 Носиоци предвиђених садржаја и активности 

Носиоци припреме, организације и извођења програма екскурзије и  наставе у 

природи су: директор школе, стручни вођа пута, одељенски старешина или други 

наставник кога одреди директор школе. Стручног вођу пута бира директор школе из 

реда наставника који остварује наставни план и програм. Стручни вођа пута може 

бити и директор школе. 

Стручни вођа пута прати и спроводи програм који се односи на остваривање 

постављених образовно-васпитних циљева и задатака и одговарајућих садржаја. 

Одељенски старешина координира остваривање садржаја и активности 

предвиђених програмом екскурзије, стара се о безбедности и понашању  ученика. 

 

 Техничка организација и начин финансирања 

Поступак реализације и организације наставе у природи и екскурзија  

спроводи се у складу са Законом о јавним набавкама. 

Поступак јавне набавке спроводи Комисија за јавну набавку која се именује 

решењем наручиоца. Средства за јавну набавку реализују се преко рачуна 

родитељски динар. 

Приликом   уговарања путовања, директор је дужан да, уговором са 

понуђачем, обезбеди потребне услове за удобан и безбедан превоз ученика у односу 

на ангажовани број аутобуса и расположиви број седишта. Превоз аутобусом  не 

обавља се ноћу, у времену од 22 до 5 часова. 

Приликом закључивања уговора са агенцијом која организује превоз 

аутобусом, директор школе је дужан да обезбеди да превозник пре отпочињања 

путовања поднесе: 

--записник о извршеном техничком прегледу аутобуса, не старији од пет дана;  

--тахографске улошке за претходна два дана - за возаче који су ангажовани за превоз 

ученика. 

За путовања дужа од једног дана обезбеђује се лекар – пратилац. 

Директор школе је у обавези да, најкасније 48 часова пре отпочињања  

путовања обавести надлежни орган унутрашњих послова о: превознику, месту и 

времену поласка  ученика; броју ангажованих аутобуса и броју пријављених ученика, 

наставног и другог особља које учествује у извођењу путовања како би орган 

унутрашњих послова извршио контролу  документације и техничке исправности 

возила одређених за превоз, непосредно пре отпочињања путовања. Уколико 

надлежни орган унутрашњих послова утврди неисправност документације или 

техничку неисправност возила, или да било који други разлог у погледу  

психофизичке способности возача, директор или стручни вођа пута обуставиће 

путовање до отлањања уочених недостатака. 
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За сва путовања дужа од једног дана неопходно је да родитељ (старатељ) 

достави здравствени лист. 

После изведеног путовања, стручни вођа пута односно одељенски старешина и 

представник извођача путовања, сачињавају забелешку о извођењу путовања, после 

чега стручни  вођа пута односно одељенски старешина, у року од три дана сачињава 

извештај, који подноси директору, са оценом о извођењу и квалитету пружених 

услуга. Извештај  се доставља савету родитеља и наставничком већу ради 

разматрања, а школском одбору ради  разматрања и усвајања. 
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ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА СЕДМОГ РАЗРЕДА 

 

Садржај рада 
време 

(месец) 

носилац 

посла 

Израда анекса Школског програма за седми разред 6 

чланови већа  

педагог, 

психолог 

Планирање редовне, допунске и  додатне наставе и 

слободних активности 

8 чланови већа 
Израда распореда часова 

Упознавање са школским календаром и 

правилником о екскурзији. 

Распоред поноваца 

Планирање писмених задатака 

9 

разредни  старешина, 

педагог, 

психолог 

руководиоци стручних већа 

Уједначавање критеријума оцењивања (донети 

закључке и доставити их разредним старешинама) 

Анкетирање ученика за избрани спорт 

Анкетирање ученика за ПО 

Избор чланова ученичког парламента (по два 

представника из сваког одељења седмог 

разреда); 

Спортско-рекреативни излет 10   
руководилац већа, 

чланови већа 

Укључивање ученика у програм ПО 

Укључивање представника у рад Ученичког 

парламента 

Почев од 

октобра, 

током 

читаве ш.г. 

чланови већа, психолог, педагог, 

родитељи, 

ментор Ученичког парламента  

Анализа реализације плана и програма допунске 

наставе, слободних активности 
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чланови већа 

Оптерећеност  ученика                          

руководилац већа, 

чланови већа, психолог, 

педагог                                                                                     

Анализа успеха и дисциплине ученика на 

класификационом периоду 

Разматрање могућности реализације професионалне 

оријентације у оквиру редове наставе, слободних 

активности ученика и сарадња са родитељима 

Реализација наставног плана и програма допунске 

наставе и додатне наставе и слободоних 

активности, секција Прослава Нове године 

12 чланови већа 

Анализа успеха на крају 1. полугодишта 1 руководилац већа 

Анализа такмичења 3 руководилац већа 

Анализа успеха и дисциплине на трећем  

класификационом периоду и свих других видова 

васпитно-образовне делатности 

Посета културној институцији 

4 одељенске старешине 

Учешће ученика на такмичењима и анализа  

добијених резултата 

Биоскоп или позориште 
4 

предметни наставник 

чланови већа     

Оптерећеност ученика ваншколским  активностима                                 

Анкетирање родитеља за изборне предмете 5 руководилац већа 
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Реализација и анализа екскурзије 

Учешће у изради  Школског проргама 

6 чланови већа 
Утврђивање успеха, владања, награде и похвале 

ушеницима на крају школске год. 

Анализа остварених планова и програма 

Договор о реализацији поправних испита 8 чланови већа 

 

План и програм рада одељенског старешине 

 

Садржај рада 
Време 

(месец) 

Носилац 

Посла 

Договор о раду у новој школској години/школски 

календар, ритам радног дана 

Анкета о изборном предмету изабрани спорт 

Анкета о програму ПО 

Правила понашања – правила поашања у школи, 

правилник о дисциплинским мерама и правилник о 

наградама 

 Материјална одговорност ученика 

Септембар 
Одељенски старешина, веће, 

педагог, психолог, директор 

Разговор о екскурзији 

Пријављивање ученика за рад у секцијама, хору  

Похађање допунске наставе 

Почетак похађања програма ПО 

Октобар Одељенски старешина, веће, 

Понашање ученика на јавном месту 

Успех и достигнућа ученика 

 Вршњачко насиље 

Новембар Одељенски старешина, веће, 

Опасност од петарди 

 Прослава Нове године 
Децембар Одељенски старешина, веће, 

 

Прослава Светог Саве 

 

Јануар Одељенски старешина, веће, 

Поделимо искуства – мој доживљај сценског или 

филмског дела 

Толеранција 

Фебруар Одељенски старешина, веће, 

Припреме за такмичење 

Какав смо успех постигли на 3. класификационом 

периоду 

Март Одељенски старешина, веће, 

Мере за побољшање успеха 

Такмичења и резултати 

Зависност од интернета 

Април Одељенски старешина, веће, 

Актуелна питања  

 Спровођење анкете за изборне предмете 

 Поремећаји у исхрани 

Мај Одељенски старешина, веће, 

 

Успех ученика на крају 2. полугодишта 

      Награде, похвале и казне ученика 

Јун Одељенски старешина, веће 
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План и програм рада одељенске заједнице 

 

Садржај рада 
Време 

(месец) 

носилац 

посла 

Усвајање плана рада 

Избор одбора одељенске заједнице 

Избор два представника из одељења за  чланове 

ученичког парламента 

Септембар Одељенски старешина 

Разговор о екскурзији 

Организовање рада додатне и допунске наставе 

(организовање помоћи слабијим ученицима) 

 Анализа успеха и дисциплине 

Октобар Одељенски старешина 

Лична одговорност за здравље 

Неговање другарства путем помоћи и солидарности 

 

Новембар Одељенски старешина 

Анализа рада одељенске заједнице, успеха и дисциплине 

Разговори о опасности од петарди 

Моје обавезе 

Децембар Одељенски старешина 

Тема: Шта оптерећује и утврђује другарске односе 

 
Јануар Одељенски старешина 

Анализа успеха и дисцплине ученика у првом 

полугодишту 
Фебруар Одељенски старешина 

Такмичења и ваннаставне активности 

Дисциплина ученика 

Вредности којима тежим 

Март Одељенски старешина 

Анализа рада О.З. 

Ускршњи празници 

Моја очекивања наспрам очекивања родитеља 

Април Одељенски старешина 

Такмичење ученика 

Мотивација ученика за поправљање оцена 

Видови рекреације 

Мај Одељенски старешина 

Анализа успеха и дисциплине на крају школске године 

Похвале за постигнут успех 

Анализа рада одељенске заједнице 

 

Јун Одељенски старешина 
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Рад одељенске заједнице се заснива на садржајима  програма здравствено 

васпитање и представља континуитет садржаја који су се обрађивали у петом и шестом 

разреду.  

 

 Следећи садржаји се обрађују у оквиру програма рада одељенске заједнице: 
 

o Здравље и здрави стилови живота 

o Психоемотивни развој 

o Лична хигијена 

o Орално здравље 

o Хигијена спорта 

o Правилна исхрана 

o Проблеми понашања младих и социјални притисак вршњака 

o Болести зависности 

 

     
Садржај Носиоци активности 

Здравље и здрави стилови живота 
 

 

 Улога школе у екосистему  Наставник хемије, биологије 

 Однос појединца и друштва према човековој 

животној средини 

 Наставник хемије, биологије 

 Хигијена школске средине и њен утицај на здравље 

ученика (превенција деформитета и трауматизма код 

школске деце) 

 Здравствени радник – за 

ангажовање одговоран директор 

 Образовање у функцији и заштити животне средине  МПС 

  

Психоемотивни развој 
 

 

 Раст и развој  Наставник биологије 

 Психоиемотивни развој  психолог 

 Примасрне и секундарне полне карактеристике  Наставник биологије 

 Хумани односи међу половима  психолог 

  

Лична хигијена 
 

 

 Васпитање за одржавање личне хигијене  Одељенски старешина у сарадњи са 

биологом 

  

Орално здравље 

 

 Стоматолог 
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Хигијена спорта 

 

 Наставник физичког 

 Хугијена спорта (значај физичке активности и утицај 

на нормални раст иразвој превенција деформитета и 

трауматизма код школске деце) 

 Наставник физичког 

 Ментална хигијена (фактори који утичу на 

формирање личности 

 психолог 

  

Правилна исхрана:  

 Васпитање за правилну исхрану  Завод за заштиту здравља 

 Исхрана деце хранљиве материје – улога, значај и 

потребе 

 Завод за заштиту здравља  

 Болести неправилне исхране  Завод за заштиту здравља 

 Анорексија  Завод за заштиту здравља 

 Превенција и лечење гојазности  Завод за заштиту здравља 

 Контаминација хране  Завод за заштиту здравља 

  

Проблеми понашања младих и социјални притисак 

вршњака 
 

 

 Злоупотреба и манипулација људским потребама  Завод за заштиту здравља 

 Социјални притисак вршњака и проблеми понашања  Дефектолошки фалултет 

 Култура исхране, становања и одевања  Завод за заштиту здравља 

 Утицај породице на психосоцијални развој детета  Дефектолошки фалултет 

 Алкохолизам у породици  Филозофски факултет- смер 

педагогије и психологије 

 Насиље у породици  Дефектолошки фалултет 

 Злостављање деце у породици и заједници  Филозофски факултет- смер 

педагогије и психологије 

 Култура рада (радне навике, одговорност према раду, 

стваралаштво – смисао стварања) 

 Филозофски факултет- смер 

педагогије и психологије 

 Средства масовне комуникације и њихов утицај на 

здравље 

 Филозофски факултет- смер 

педагогије и психологије 

 Утицај информатичке технологије на здравље деце 

школског узраста 

 Филозофски факултет- смер 

педагогије и психологије 
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 ,, Компјутерска зависност''  Филозофски факултет- смер 

педагогије и психологије 

  

Болести зависности:  

 Ризично понашање у дечијем узрасту  Институт за ментално здравље 

 Превенција алкохолизма  Институт за ментално здравље 

 Пушење и здравље  Институт за ментално здравље 

 Злоупотреба дроге  Институт за ментално здравље 

 Превенција наркоманије  Институт за ментално здравље 
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8.  ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ОСМИ РАЗРЕД 
 

1. Листа предмета и фонд часова у осмом разреду основног образовања 
 

 

А. Обавезни  наставни предмети Фонд часова 

 недељно годишње 

 Српски језик  4 136 

 Страни језик – Немачки језик 2 68 

 Ликовна култура 1 34 

 Музичка култура 1 34 

 Историја 2 68 

 Географија 2 68 

 Физика 2 68 

 Математика 4 136 

 Биологија 2 68 

 Хемија 2 68 

 Техничко и информатичко 

образовање 

2 68 

 Физичко васпитање 2 68 

УКУПНО: А 

 
26 884 

УКУПНО: А + Б 

 
30  1020 

 

Б. Обавезни изборни наставни 

предмети 

Фонд часова 

 недељно годишње 

Верска настава  (православна и исламска) 

/Грађанско васпитање* 

1 34 

Страни језик – Енглески језик** 2 68 

 Физичко васпитање – изабрани спорт***   1 34 

УКУПНО: Б 4 136 
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Напомене: 

*Ученик бира један од понуђених изборних наставних предмета; 

**Ученик одабрани страни језик изучава до краја другог циклуса; 

***Ученик бира спортску грану са листе коју нуди школа на почетку школске године; 

****Школа је дужна да поред обавезних изборних предмета са листе Б, понуди још најмање 

четири предмета са листе В, од којих ученик бира један предмет, према својим 

склоностима. 

 Поред наведених изборних предмета (које је школа понудила у складу са својим 

просторно – материјалним могућностима) ученицима је могуће понудити и следеће 

предмете:  

- цртање, сликање и вајање, 

- шах и 

- домаћинство. 

Облици образовно – васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни наставни 

предмети 

 

Ред. 

број 

Облик образовно- 

васпитног рада 

Осми  разред 

недељно годишње 

1. Редовна настава 26 884 

2. Допунска настава 1 36 

3. Додатни рад 1 36 

 
Ред. 

број 

Остали облици образовно-

васпитног рада 

Осми  разред 

недељно годишње 

1. Час одељенског старешине 1 36 

2. 
Друштвене, техничке,хуманитарне, 

спортске и културне активности 
1-2 36-72 

3. Екскурзија 1-3 дана годишње 

               

Годишњи фонд часова за ученике осмог разреда износи: 1122 

Обавезни наставни предмети:                   884 

Обавезни изборни наставни предмети:    136 

Изборни наставни предмети:                     34 

Час одељенског старешине:                       34 

Слободне активности (ДТХСК):               34 

В. Изборни наставни предмети**** Фонд часова 

 Недељно Годишње 

 Хор и оркестар 1 34 

 Информатика и рачунарство 1 34 

 Свакодневни живот у 

прошлости 
1 34 

УКУПНО: В 

 
1 34 

УКУПНО: А + Б + В 31 1054 
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СПИСАК УЏБЕНИКА КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ У НАСТАВИ ОСМОГ РАЗРЕДА: 

 

Српски језик: 

- Читанка Речи мудрости за 8. разред, З. Несторовић и З. Грушановић, Клет, Београд, 

- Граматика Српски језик за 8. разред, В. Ломпар , Клет, Београд 

- Радна свеска Српски језик за 8. разред, Ломпар, Несторовић, Грушановић, Клет, 

Бeoград 

Немачки језик: 

- ,, Коntakte 8” , уџбеник и радна свеска , аутор Гордана Летић-Глишић, издавачка кућа 

Завод за уџбенике; 

Енглески језик: 

       Уџбеник:“Project 4“ , 4. издање,Tom Hutchinson, Oxford University Press; 

       Радна свеска:“Project 4“ ,4. издање, Tom Hutchinson, Oxford University Press; 

Ликовна култура: 

- ,, Уџбеник за 6. разред основне школе“, Сања Филиповић, Клет 

Музичка култура: 

- ,,Музичка култура 8”, Мирослава Петров, БИГЗ, Београд, 2010; 

Историја: 

- ,,Историја за 8. разред”, П. Вајагић, Н. Стошић, Клет, Београд; 

Географија: 

,,Географија 8”, Винко Ковачевић, мр Сања Топаловић, КЛЕТТ,  

ИСБН 978-86-7762-737-9  Београд, 2018. год 

Математика: 

- ,,Математика” (уџбеник и збирка задатака), Н. Икодиновић, С. Димитријевић, Б. 

Поповић, С. Милојевић, Н. Вуловић, Клет, Београд; 

Биологија: 

-Биологија за 8. разред основне школе, Даница Тусић, БИГЗ,Београд( 2016). 

-Радна свеска из биологије за8.разред; Даница Тусић, БИГЗ,Београд( 2016). 

Физика: 

- ,,Физика'', Наташа Каделбург, Круг, Београд; 

- ,,Збирка задатака  са лабораторијским вежбама'', Наташа Каделбург, Круг, Београд; 

Хемија: 

- "Уџбеник за 8.разред Основне школе"-Јелена Адамов,Радојка Ђурђевић,Снежана 

Каламаковић-Герундијум 2016.Београд 

"Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за 8.разред Основне школе"- Јелена 

Адамов,Радојка Ђурђевић,Снежана Каламаковић-Герундијум 2016.Београд 

     Техничкои информатичко образовање: 

,,Техничко образовање”, уџбеник  и радна свеска за 8.разред, Борислав Дакић, Дијана 

Куровић, Логос, Београд. 

Грађанско васпитање: 

      - ,,Грађанско васпитање за 8. разред основне школе”, приручник за наставнике,     

   Министарство просвете и спорта, Београд. ,,Умеће одрастања", Психокод, Београд; 

Православни катихизис: нема 

Исламска веронаука 

,,Илмудин'', Ш. Сулејмановић, Есма Капетановић, Ел – Калимех, Нови Пазар, 2008. 
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                   8. 1.  А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

                                          

                                        8. 1. 1. СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

Годишњи фонд наставе српског језика износи 136 часова 

Недељни фонд наставе српског језика износи  4 часа 

Циљ и задаци 

 

Циљ наставе српског језика је да сви ученици стекну базичну jeзичку  писменост и  

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 овладају основним законитостима српског књижевног језика 

на којем ће се усмено и писмено правилно изражавати, да упознају, доживе и оспособе се да 

тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка остварења из 

српске и светске баштине.  

Задаци наставе српског језика: 

- стварање разноврсних могућности  да, кроз различите садржаје и облике рада током 

наставе, сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе српског језика 

буду у пуној мери реализовани; 

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

- описмењавање ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског 

књижевног језика; 

- поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика; 

- упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и 

стилским могућностима српског језика; 

- оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима 

његове усмене и писмене употребе и у различитим комуникационим ситуацијама 

(улога говорника, слушаоца, саговорника и читаоца); 

- развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности; 

- развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено 

и писмено изражавање, богаћење речника, језичког и стилског израза; 

- увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, логичког и изражајног)  и 

читања у себи (доживљајног, усмереног, истраживачког); 

- оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано  

тумачење и вредновање књижевноуметничких дела разних жанрова; 

- поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко   схватање и 

критичко процењивање прочитаног текста; 

- развијање потребе за књигом, способности да се њоме самостално служе као  извором 

сазнања; навикавање на самостално коришћење библиотеке (одељењске, школске, 

месне), поступно овладавање начином вођења дневника о прочитаним књигама; 

- поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и  вредновање 

сценских остварења (позориште, филм); 

- усвајање основних теоријских и функционалних појмова из књижевности,  

позоришне и филмске уметности; 
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- упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и културног 

идентитета на делима српске књижевности, позоришне и филмске уметности, као и 

других уметничких остварења; 

- развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и  

унапређује; 

- подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво; 

- подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности  (литерарна, 

језичка, рецитаторска, драмска, новинарска секција); 

- васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости,  

солидарности и других моралних вредности; 

- развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и  сарадње међу 

људима. 

 

Оперативни задаци: 

 

- даље овладавање знањима из граматике, стилистике, лексикологије, историје књижевног 

језика, дијалектологије;  

- развијање позитивног односа према дијалектима и неговање и развијање књижевног језика; 

- даље усвајање граматичке, лексичке и стилске норме српског језика; 

- развијање критичког односа према језику и садржини текстова из свакодневног живота и 

могућностима манипулације језиком; 

- систематизација знања из свих подручја језика и књижевности; 

- овладавање расправом као обликом усменог и писменог изражавања. 

 

Садржај програма за осми разред 

 

ГРАМАТИКА 

Српски језик међу другим словенским језицима. Дијалекти српског језика, народни и 

књижевни језик и појам нормирања.  

Историјски развој српског књижевног језика , Вукова реформа језика, писма и правописа и 

савремени књижевни језик. Развој лексике. 

Основни подаци о језицима националних мањина.  

Језик свакодневне комуникације – говорни и писани. Главне особине писаних стилова јавне 

комуникације (публицистичког, научног, административног стила) и типичног говорног 

стила.  

Синтагме – глаголске, прилошке и придевске. 

Зависне предикатске реченице – обележја, врсте, конституентска функција у оквиру више 

реченице или синтагме, правила интерпункције и напоредни односи међу зависним 

реченицама.  

Исказивање реченичних чланова зависном реченицом и предлошко-падежном 

конструкцијом (преимућства и недостаци у начину изражавања глаголима, односно 

именицама). 

Основне функције и значења глаголских облика. 

Грађење речи – обнављање; комбиновано и грађење претварањем. Уочавање гласовних 

промена приликом грађења речи.  

Лексикологија – једнозначност и вишезначност речи; полисемија и хомонимија; метафора и 

метонимија. 

Систематизовање знања о акцентима из претходних разреда.  
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Обнављање и систематизовање знања из претходних година ради припреме за завршни 

испит. 

 

ОРТОЕПИЈА 

Проверавање правилног изговора самогласника и сугласника. Интонација просте и сложене 

реченице. Варирање интензитета , темпа и пауза у говору  у текстовима различитог садржаја.  

 

ПРАВОПИС 

 

Прилагођено писање имена из страних језика и писање полусложеница. Генитивни знак. 

Систематизација садржаја из правописа из претходних разреда. 

 

КЊИЖЕВНОСТ 

 

        ЛИРИКА: 

Српска дјевојка 

Љубавне народне лирске песме 

(избор) 

Ђура Јакшић: Отаџбина 

Ј.Ј. Змај: Ђулићи (избор) и Светли 

гробови 

Ф. Петрарка: Канцонијер (сонет LXI) 

Д. Максимовић: Пролећна песма  

М. Црњански: Ламент над Београдом 

(одломак)  

В. Попа : Очију твојих да није 

О. Давичо: Србија 

С. Јесењин: Писмо мајци 

Р.М. Рилке: Љубавна песма 

Избор из савремене српске поезије 

 

ЕПИКА: 

Женидба Милића барјактара 

Народне епско-лирске песме (избор)  

Почетак буне против дахија 

Народне епске песме новијих времена 

В. С. Караџић : Српски рјечник 

(избор) и  

О народним певачима 

Немушти језик 

Теодосије: Житије Св. Саве (одломак) 

Прота Матеја Ненадовић: Мемоари  

Његош : Горски вијенац (oдломак) 

Љ. Ненадовић: Писма из Италије 

(одломак) 

С. Матавуљ: Пилипенда 

Л: Лазаревић: Све ће то народ 

позлатити 

П. Кочић: Кроз мећаву 

И. Андрић: Мост на Жепи,  избор 

приповедака о деци 

М. Црњански : Сеобе (одломак) 

Д. Ћосић : Деобе (одломак) 

И: Секулић : есеј по избору 

Избор из савремене српске прозе 

 

 

ДРАМА 

Б. Нушић: Сумњиво лице 

Д. Киш: Ноћ и магла 

В. Шекспир: Ромео и Јулија 

Молијер: Грађанин племић (одломак) 

 

Допунски избор:  

Матија Бећковић: Прича о Светом Сави 

Д. Ковачевић: Ко то тамо пева (одломак из филмског сценарија) 

Бора Станковић: Увела ружа (одломак) 
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Научнопопуларни и информативни текстови:  

Миодраг Поповић: Вук Стефановић Караџић (одломци) 

Ева Кири: Марија Кири (одломак)  

Јасминка Петровић: Бонтон  

 

Тумачење текста 

Оспособљавање ученика за самосталну анализу књижевноуметничког дела . 

Процењивање идејно-естетских , језичкостилских и других вредности уметничког 

дела. Коришћење одабране и приступачне литературе о делима и писцима. 

Подстицање критичког односа у проблемском приступу делу и писцу. 

Систематизовање знања о народној и ауторској књижевности.  

 

Књижевнотеоријски појмови 

Лирика: стилска средства: метонимија , рефрен, антитеза, асонанца и алитерација; 

лирске врсте: љубавна народна и ауторска песма; сонет. 

Епика: поема, балада , романса; спев, путопис, мемоари, есеј.  

Драма: трагедија и појам трагичног , протагонист и антагонист, разрешење сукоба , 

катарза, сценски знакови, режија, телевизијска драма.  

Систематизација књижевнотеоријских појмова 

- систематизација књижевних родова и врста у народној и усменој књижевности; 

- систематизација облика казивања ; 

- систематизација језичкостилских изражајних средстава;  

- структура уметничког текста (композиција, однос фабуле и сижеа, драмски 

елементи) 

- врсте карактеризације;  

- мотиви. 

 

Функционални појмови 

- романтичарско, романтично, реалистично, реално; 

- документовано, рационално, теза, чињеница; 

- етичко, естетско; 

- рефлексија, меморија; 

- креативно, доживљајно, сугестивно, пластично; 

- апсурд, провокација, противуречност, доследност; 

- самокритичност, самоиницијатива; 

- агресивност, себичност, лицемерје, опортунизам; 

- независно, самостално, зависно, завидно. 

 

Читање 

Усавршавање изражајног читања и развијање личног тона при читању и казивању 

напамет научених прозних и поетских целина. Вежбање у летимичном читању 

познатог текста и увођење у летимично читање непознатог текста да би утврдили 

да ли их текст интересује.  

 

Језичка култура 

Причање о доживљају са ефектним почетком и завршетком.  Интерпретативно 

препричавање. Расправа и пропагандни текстови . Рекламе. Попуњавање образаца. 

Репортажа као новинарски жанр.  
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Вежбање сажимања текста, писање резимеа, проналажења кључних речи на 

аргументативном тексту. Издвајање аргумената у прилог некој тези и против ње. 

Давање наслова тексту и поднаслова деловима текста.  

Препознавање  бирократског језика као облика манипулације људима помоћу 

језика.  

Различити типови лексичких и ортоепских вежби. Правилан изговор ијекавског 

рефлеска дугог јата и преношење акцента на проклитику у изражајном читању 

књижевних текстова , посебно оних са дијалекатском основом.  

Осам домаћих писаних задатака и њихова анализа .  

Четири школска писмена задатка.  

 

 

 

Глобални годишњи план наставе српског језика за осми разред 

 
  

Корелација са другим предметима : 

Историја  

- подсећање на знања стечена на часовима историје у 7. разреду о Првом и Другом српском 

устанку приликом обраде епских песама о ослобођењу Србије и Црне Горе, као и 

приликом обраде Мемоара Проте Матеје Ненадовића;  

- подсећање на знања стечена о мисији Ћирила и Методија приликом обраде развоја 

српског језика и писма;  

- подсећање на стечена историјска знања о разлозима Велике сеобе  и положају Срба у 

Аустроугарској , а поводом обраде одломка из романа Сеобе М. Црњанског; 

-  Други светски рат – Деобе, Д. Ћосић  и  Ко то тамо пева, Д. Ковачевић (филм и 

филмски сценарио ); 

 

НАСТАВНА  

ОБЛАСТ 

 

  

                Број  часова 

за обраду за друге 

типове 

укупно 

 

КЊИЖЕВНОСТ 

 

  

42 

 

13 

 

55 

ЈЕЗИК 

ГРАМАТИКА/ 

ИСТОРИЈА ЈЕЗИКА 

 

 

25 

 

18 

 

43 

  

ПРАВОПИС 

 

 

2 

 

4 

 

6 

 

 ОРТОЕПИЈА 
 

2 

 

2 

 

4 

ЈЕЗИЧКА   КУЛТУРА  

 

6 

 

22 

 

28 

 

 

 

 

 

77 

 

59 

 

136 
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Верска настава: часови посвећени животу св. Саве (Теодосије: Житије св. Саве; М. 

Бећковић: Прича о св. Сави); 

Музичка култура: мелодијска обрада лирских љубавних песама (народне и Змајеви 

Ђулићи). 

Литература: 

Литератира за ученике: 

Читанка Речи мудрости за 8. разред, З. Несторовић и З. Грушановић, Клет, Београд 

 Граматика Српски језик за 8. разред, В. Ломпар , Клет, Београд 

Радна свеска Српски језик за 8. разред, Ломпар, Несторовић, Грушановић, Клет, 

Београд 

Литература за наставнике: 

Методика наставе српског језика и књижевности, Милија Николић, Завод за 

уџбенике и наставна средства, Београд, 2005. 

Правопис српскога језика, Митар Пешикан, Јован Јерковић и Мато Пижурица, 

Матица српска, Нови Сад, 2010. 

Наша народна књижевност, Вукашин Станисављевић, Пирг, Београд, 1995.  

Речник књижевних термина, Наташа Станковић Шошо, Логос, Београд, 2011. 

Одабране наставне интерпретације, Љиљана Бајић, Друштво за српски језик и 

књижевност, 2005. 

Историја српске књижевности, Јован Деретић, Нолит, Београд, 2000. 

Речник језичких недоумица, Иван Клајн, Чигоја, 2002. 

Граматика српскога језика за основну школу, Душка Кликовац, Српска школска 

књига, 2004. 

 

 

 

МЕТОДЕ: 

- интерактивна 

(кооперативна) 

- учење путем открића и 

решавања проблема 

- практично учење 

- мисаоно учење 

- искуствено учење 

- вербалне(монолошка, 

дијалошка) 

- текстуална 
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АКТИВНОСТИ  НАСТАВНИКА: 

- организатор наставе (усклађује циљеве, исходе, планира садржаје, средства, методе) 

- реализатор наставе (ствара прилике за учење, презентира садржаје, води циљани 

разговор, омогућује примену стечених вештина, даје повратне информације) 

- партнер у нед. комуникацији (одговара на ученичка питања, поставља питања...) 

- партнер у афективној комуникацији са децом (помаже им да упознају и прихвате своје 

и емоције других, разговара са децом када им је потребна помоћ, сарађује са 

родитељима, психологом, педагогом) 

- мотивише ученике и развија њихова интересовања 

- прети напредовање ученика 

- оцењивач 

- утиче на социјалне односе у одељењу 

- самоевалуација (прати ефекте сопственог рада) 

 

АКТИВНОСТ УЧЕНИКА: 

- мислиоци 

- решаваоци проблема 

- активни посматрачи 

- активни слушаоци 

- активни слушаоци у комуникацији 

- организатори 

- планери 

- самопроцењивачи 

- партнери 

 

Начин оцењивања 
Ученици се оцењују из следећих области: 

• вештина читања и разумевање прочитаног, 

• писано изражавање, 

• граматика и  лексика, 

• књижевност и  

• усмено изражавање.  

 

 Писмено изражавање оцењује се кроз израду обавезна четири писмена задатка, као и 

писање осам домаћих задатака којим се континуирано развија писменост ученика и припрема за 

израду писменог задатка. Истовремено се путем кратких правописних диктата проверава 

усвојеност одређених правописних правила и ради на отклањању грешака. 

 Познавање граматике, лексике, књижевности и књижевне теорије проверава се кроз 

израду контролних задатака након савладаних програмских садржаја (систематизација наставне 

теме ).   

 Усмено изражавање ученика вреднује се кроз говорне и сценске вежбе (усмено излагање 

на одређену тему, рецитовање и казивање наученог текста, препричавање, драматизације 

одломака из књижевних дела, учествовање у расправи, формулисање свог мишљења, култура 

комуникације ...) .  
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Општи стандарди постигнућа – образовни стандарди за осми разред 
ОСНОВНИ НИВО 

Вештина читања и разумевање прочитаног 

CJ.1.1.2. разликује уметнички и неуметнички текст; уме да одреди сврху текста: експозиција 

(излагање), дескрипција (описивање), нарација (приповедање), аргументација, пропаганда 

CJ.1.1.3. препознаје различите функционалне стилове на једноставним примерима 

CJ.1.1.4. разликује основне делове текста и књиге (наслов, наднаслов, поднаслов, основни текст, 

поглавље, пасус, фуснота, садржај, предговор, поговор); препознаје цитат; служи се садржајем да 

би пронашао одређени део текста 

CJ.1.1.5. проналази и издваја основне информације из текста према датим критеријумима 

CJ.1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног 

CJ.1.1.7. повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава јасно исказане односе (временски 

след, средство – циљ, узрок – последица и сл.) и извoди закључак заснован на једноставнијем 

тексту 

CJ.1.1.8. чита једноставне нелинеарне елементе текста: легенде, табеле, дијаграме и графиконе 

Писано изражавање 

CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу) 

CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу 

CJ.1.2.5. свој језик прилагођава медијуму изражавања (говору, односно писању), теми, прилици и 

сл.; препознаје и употребљава одговарајуће језичке варијетете (формални или неформални) 

CJ.1.2.6. влада основним жанровима писане комуникације: саставља писмо; попуњава различите 

обрасце и формуларе с којима се сусреће у школи и свакодневном животу 

CJ.1.2.8. примењује правописну норму (из сваке правописне области) у једноставним примерима 

Граматика, лексика, народни и књижевни језик 

CJ.1.3.1. зна особине и врсте гласова; дели реч на слогове у једноставнијим примерима; 

примењује књижевнојезичку норму у вези са гласовним променама 

CJ.1.3.4. препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије променљивих речи; 

примењује књижевнојезичку норму у вези с облицима речи 

CJ.1.3.5. разликује просте речи од твореница; препознаје корен речи; гради реч према задатом 

значењу на основу постојећих творбених модела 

CJ.1.3.6. препознаје синтаксичке јединице (реч, синтагму, предикатску реченицу и 

комуникативну реченицу) 

CJ.1.3.7. разликује основне врсте независних реченица (обавештајне, упитне, заповедне) 

CJ.1.3.8. одређује реченичне и синтагматске чланове у типичним (школским) примерима 

CJ.1.3.9. правилно употребљава падеже у реченици и синтагми 

CJ.1.3.10. правилно употребљава глаголске облике (осим имперфекта) 

 CJ.1.3.11. препознаје бирократски језик као непожељан начин изражавања 

CJ.1.3.12. познаје основне лексичке појаве: једнозначност и вишезначност речи; основне 

лексичке односе: синонимију, антонимију, хомонимију; метафору као лексички механизам 

CJ.1.3.13. препознаје различита значења вишезначних речи које се употребљавају у контексту 

свакодневне комуникације (у кући, школи и сл.) 

CJ.1.3.14. зна значења речи и фразеологизама који се употребљавају у контексту свакодневне 

комуникације (у кући, школи и сл.), као и оних који се често јављају у школским текстовима (у 

уџбеницима, текстовима из лектире и сл.) 

CJ.1.3.15. одређује значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава и/или контекста 

у коме су употребљени (једноставни случајеви) 

CJ.1.3.16. служи се речницима, приручницима и енциклопедијама 
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CJ.1.3.17. разликује појмове књижевног и народног језика; зна основне податке о развоју 

књижевног језика код Срба (од почетака до данас) 

CJ.1.3.18. зна основне податке о пореклу и дијалекатској разуђености српског језика 

CJ.1.3.19. зна основне податке о језицима националних мањина 

Књижевност 

CJ.1.4.1. повезује наслове прочитаних књижевних дела (предвиђених програмима од V до VIII 

разреда) са именима аутора тих дела 

CJ.1.4.2. разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и ауторска књижевност) 

CJ.1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму 

CJ.1.4.4. препознаје врсте стиха (римовани и неримовани; осмерац и десетерац) 

CJ.1.4.5. препознаје различите облике казивања у књижевноуметничком тексту: нарација, 

дескрипција, дијалог и монолог 

CJ.1.4.6. препознаје постојање стилских фигура у књижевноуметничком тексту (епитет, 

поређење, ономатопеја) 

CJ.1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, тему, фабулу, време и место 

радње, лик... 

СРЕДЊИ НИВО 

Вештина читања и разумевање прочитаног 

CJ.2.1.2. познаје врсте неуметничких текстова (излагање, технички опис, техничко приповедање, 

расправа, реклама) 

CJ.2.1.3. препознаје и издваја језичка средства карактеристична за различите функционалне 

стилове 

CJ.2.1.4. разликује све делове текста и књиге, укључујући индекс, појмовник и библиографију и 

уме њима да се користи 

CJ.2.1.5. проналази, издваја и упоређује информације из два краћа текста или више њих (према 

датим критеријумима) 

CJ.2.1.6. разликује чињеницу од коментара, објективност од пристрасности и пропаганде на 

једноставним примерима 

CJ.2.1.7. препознаје став аутора неуметничког текста и разликује га од другачијих ставова 

изнетих у таквом тексту 

Писано изражавање 

CJ.2.2.2. саставља вест, реферат и извештај 

CJ.2.2.4. зна основне особине говорног и писаног језика 

CJ.2.2.5. зна правописну норму и примењује је у већини случајева 

Граматика, лексика, народни и књижевни језик 

CJ.2.3.1. одређује место акцента у речи; зна основна правила акценатске норме 

CJ.2.3.2. препознаје гласовне промене 

CJ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди облик променљиве речи 

CJ.2.3.4. познаје основне начине грађења речи (извођење, слагање, комбинована творба, 

претварање) 

CJ.2.3.5. препознаје подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, независних и зависних 

предикатских реченица) 

CJ.2.3.6. одређује реченичне и синтагматске чланове у сложенијим примерима 

CJ.2.3.7. препознаје главна значења падежа у синтагми и реченици 

CJ.2.3.8. препознаје главна значења и функције глаголских облика 

CJ.2.3.9. познаје метонимију као лексички механизам 
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CJ.2.3.10. зна значења речи и фразеологизама који се јављају у школским текстовима (у 

уџбеницима, текстовима из лектире и сл.), као и литерарним и медијским текстовима намењеним 

младима, и правилно их употребљава 

CJ.2.3.11. одређује значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава и/или контекста 

у коме су употребљени (сложенији примери) 

 Књижевност 

CJ.2.4.1. повезује дело из обавезне лектире са временом у којем је настало и са временом које се 

узима за оквир приповедања 

CJ.2.4.2. повезује наслов дела из обавезне лектире и род, врсту и лик из дела; препознаје род и 

врсту књижевноуметничког дела на основу одломака, ликова, карактеристичних ситуација 

CJ.2.4.3. разликује лирско-епске врсте (баладу, поему) 

CJ.2.4.4. разликује књижевнонаучне врсте: биографију, аутобиографију, дневник и путопис и  

научно-популарне текстове 

CJ.2.4.5. препознаје и разликује одређене (тражене) стилске фигуре у књижевноуметничком 

тексту (персонификација, хипербола, градација, метафора, контраст) 

CJ.2.4.6. одређује мотиве, идеје, композицију, форму, карактеристике лика (психолошке, 

социолошке, етичке) и њихову међусобну повезаност 

CJ.2.4.7. разликује облике казивања у књижевноуметничком тексту: приповедање, описивање, 

монолог/унутрашњи монолог, дијалог 

CJ.2.4.8. уочава разлику између препричавања и анализе дела 

НАПРЕДНИ НИВО 

Вештина читања и разумевање прочитаног 

CJ.3.1.1. проналази, издваја и упоређује информације из два дужa текстa сложеније структуре 

или више њих (према датим критеријумима) 

CJ.3.1.2. издваја кључне речи и резимира текст 

CJ.3.1.3. издваја из текста аргументе у прилог некој тези (ставу) или аргументе против ње; изводи 

закључке засноване на сложенијем тексту 

CJ.3.1.4. чита и тумачи сложеније нелинеарне елементе текста: вишеструке легенде, табеле, 

дијаграме и графиконе 

Писано изражавање 

CJ.3.2.5. зна и доследно примењује правописну норму 

Граматика, лексика, народни и књижевни језик 

CJ.3.3.1. дели реч на слогове у сложенијим случајевима 

CJ.3.3.2. познаје гласовне промене (уме да их препозна, објасни и именује) 

CJ.3.3.3. зна и у свом говору примењује акценатску норму 

CJ.3.3.4. познаје подврсте речи; користи терминологију у вези са врстама и подврстама речи и 

њиховим граматичким категоријама 

CJ.3.3.5. познаје и именује подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, независних и 

зависних предикатских реченица) 

CJ.3.3.6. познаје главна значења падежа и главна значења глаголских облика (уме да их објасни и 

зна терминологију у вези с њима) 

CJ.3.3.7. уме да одреди значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава, контекста у 

коме су употребљени, или на основу њиховог порекла 

CJ.3.3.8. зна значења речи и фразеологизама у научнопопуларним текстовима, намењеним 

младима, и правилно их употребљава 

Књижевност 
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CJ.3.4.1. наводи наслов дела, аутора, род и врсту на основу одломака, ликова карактеристичних 

тема и мотива 

CJ.3.4.2. издваја основне одлике књижевних родова и врста у конкретном тексту 

CJ.3.4.3. разликује аутора дела од лирског субјекта и приповедача у делу 

CJ.3.4.4. проналази и именује стилске фигуре; одређује функцију стилских фигура у тексту 

CJ.3.4.5. одређује и именује врсту стиха и строфе 

CJ.3.4.6. тумачи различите елементе књижевноуметничког дела позивајући се на само дело 

CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га образлаже 

CJ.3.4.8. повезује књижевноуметничке текстове с другим текстовима који се обрађују у настави 

 

8. 1.1.1. Додатни рад 

Синтаксичка анализа компликованијих реченица.   

Анализа реклама и самостално проналажење примера бирократског језика и његово превођење 

на обичан језик. Самостално састављање дијаграма и графикона. Проучавање локалног говора.  

 

Карактеризација ликова увидом у форме приповедања. 

Истраживачки рад на речницима.  

Драматизација прозног текста. 

8. 1. 1. 2.  Допунска настава 

 

Допунски рад се организује за ученике који - из објективних разлога - у редовној настави 

матерњег језика не постижу задовољавајуће резултате у неком од програмско-тематских 

подручја. 

Зависно од утврђених недостатака у знањима и умењима ученика, као и узрока заостајања, 

наставник формира одговарајуће групе с којима организује допунски рад . 

Допунски рад организује се током целе наставне године, односно одмах чим се уоче 

тешкоће појединих ученика у усвајању програмских садржаја. Чим савлада одређену тешкоћу 

или отклони недостатак, ученик престаје с допунским радом ван редовне наставе.  

 

Месец ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ  

 

Септембар – 

октобар 

 

Развој српског књижевног језика – од српскословенског до савременог књ. језика 

Врсте речи 

Служба речи 

 

Новембар – 

децембар 

Зависне реченице  

Независне реченице  

Реченични чланови исказани синтагмом 

 

Фебруар – март  

Правопис – основна правила српског књижевног језика 

Умеће читања  

Лексикологија , језичка култура  

 

Април − мај 

       

 Припрема за матурски испит – решавање задатака из области које ученицима нису 

довољно јасне  
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      Месец ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ  

 

Септембар – 

октобар 

 

 

Историја језика. Истраживачки рад на речницима 

Начини грађења речи – комбиновано, слагање, деривација , претварање 

Правописне норме и гласовне промене 

 

Новембар – 

децембар 

 

Систем зависних реченица  

Именичке, глаголске, придевске, прилошке синтагме 

Значење глаголских облика – права и неправа значења 

 

Фебруар – 

март  

 

Школско такмичење из језика и језичке културе 

Припрема за општинско такмичење (збирка тестова) 

Општинско такмичење из језика и језичке културе 

Метафора и метонимија, хомонимија и полисемија 

 

 

Април – мај – 

јун 

      

Гледање позоришне представе по избору; анализа 

Припрема за градско такмичење из језика и језичке културе 

Учешће на градском такмичењу 
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8. 1. 2. СТРАНИ ЈЕЗИК - НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

 

Годишњи фонд наставе немачког језика износи 68 часова 

Недељни фонд наставе немачког језика износи 2 часа 

 

 

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. 

 

Општи стандарди 

     Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају 

сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и културама. Ученик развија 

радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима других језика. 

 

Задаци на нивоу језичких вештина 

~ Разумевање говора – требало би да ученик разуме усмену поруку исказану савременим језиком, 

без непотребних лексичких и синтаксичких тешкоћа и не дужу од две до три минуте, на нивоу 

глобалног разумевања и разумевања имлицитног садржаја. Разумевање треба да се односи на 

различите врсте усмених порука, ау ченик треба да буде способан да идентификује различите 

врсте исказа, да уочи кључне речи, односе, да реконструише непознато на основу контекста и да 

запамти кључне елементе поруке.  

~ Усмено изражавање – требало би да ученик буде оспособљен да искаже једноставну усмену 

поруку, као и да буде у стању да учествује у једноставном разговору, да једноставно и јасно 

исприча лични доживљај, садржај разговора или наративног текста.  

~ Разумевање писаног текста – требало би да ученик прочита и разуме једноставне поруке, 

знакове, информације, да разуме једноставније аутентичне текстове писане савременим језиком, 

у вези са свакодневним ситуацијама и из домена његовог интересовања. 

~  Писано изражавање – требало би да ученик буде способан да напише своје личне податке, да 

напише честитку, разгледницу, једноставну поруку и краће неформално писмо, 

~  Развијање социокултурне компетенције – поред сазнања о основним чињеницама везаним за 

историју, географију, културу и уметност земаља чији језик учи, требало би да ученик стекне 

увид у сличности и разлике у навикама, обичајима, менталитету и институцијама између наше 

земље и земаља чији језик учи. 

 

 Оперативни задаци по вештинама: 

 

Разумевање говора- на крају осмог разреда ученик треба 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, исказане  природним темпом од 

стране наставника, других ученика или које чује преко звучног материјала, а које 

углавном садрже претходно обрађену језичку грађу; 

- разуме саговорника у телефонском разговору, у оквиру раније обађених говорних чинова; 
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- разуме песме везане за обрађену теметику и рефрене актуелних песама примерених 

учениковом узрасту и укусу. 

Усмено изражавање и интеракција- ученик треба да: 

- савлада изговор гласова; 

- правилно репродукује основне интонацијске схеме; 

- спонтано користи устаљене изразе учтивости и оне које се тичу најчешћих ситуација на 

часу; 

- спонтано ступа у разговор у оквиру обрађене тематике и говорних чинова; 

- поставља питања предвиђена Програмом, а која се односе на садржај обрађеног 

дијалога, наративног текста или на  свакодневне ситуације, на догађаје из прошлости, 

на намере саговорника, или на предмет његовог интересовања; 

- ступи у једноставан разговор телефоном; 

- монолошки, без претходне припреме, у неколико реченица,искаже мишљење о низу 

питања; 

- у неколико реченица исприча лични доживљај из прошлости, уз давање појединости о 

ситуацији, месту и главним актерима; 

- у неколико реченица исприча исприча садржај дијалога или наративног текста; 

- даје императивне исказе у комуникацији; 

- интерпретира тематски прилагођене песме, рецитације и скечеве. 

Разумевање писаног текста - ученик треба да: 

- савлада технике читања;  

- савладава правила читања , као и најзначајније неправилности; 

- разуме обавештења и упозорења на јавним местима; 

- разуме елементе нечије биографије, односно curriculum vitae; 

- разуме, 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 текста који садржи и известан број непознатих 

речи. 

Писмено изражавање - ученик треба да: 

- савлада основна правила ортографије и карактеристичне изузетке; 

- пише свој curriculum vitae (формуларског типа); 

- пише кратке саставе, посебно оне у којима се приповедају догађаји из 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. 

 

 

Теме и ситуације: 

1. Живот младих у школи ван ње; 

2. Породица и свакодневно окружење; 
3. Медији и култура; 

4. Остало. 
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5.  

Садржаји програма 

 

Морфосинтаксички и фонетски садржаји 

 

 Реченица - Зависно сложене допусне реченице са везником: obwhohl/ trotzdem. 

Зависно сложене временске реченице са везницима als, wenn, waehrend, bis, 

nachdem,seit, bevor. Преглед обрађених зависно сложених реченица. Неуправни говор 

и неуправна питања. Релативне реченице.  Компаративне реченице са je…umso/desto. 

Основе поретка елемената у зависној реченици; 

 Именице - Грађење сложеница (понављање и утврђивање); 

 Члан - Проширивање знања о члану; 

 Заменице - Личне заменице. Упитне заменице. Показне заменице у свим падежима 

једнине и множине (утврђивање).   Понављање односних заменица                                                          

Увођење преосталих показних заменица; 

 Придеви -  атрибутивна употреба придева, компаратива и суперлатива (са 

одређеним и неодређеним чланом). 

 Предлози - Обрада предлога са генитивом. Понављање и утврђивање осталих 

предлога у вези са валентношћу глагола. 

 Прилози - Понављање прилога и обрада заменичких прилога; 

  Глаголи - Понављање и утврђивање глаголских времена обрађених у претходним 

разредима. Пасивне конструкције. Пасив радње - презент и претерит. 

 Бројеви -  понављање и утврђивање; 

 Везници -  Двочлани везници и утврђивање свих осталих везника. 

     Сложене реченичне структуре разумети у тексту и претварати их у одговарајуће краће 

структуре за дијалог, конверзацију и усмени резиме. 

 

 

 

ЛЕКСИЧКЕ   ТЕМЕ 

 

НАСТАВНА ТЕМА УКУПАН БРОЈ 

ЧАСОВА 

ЧАСОВИ 

ОБРАДЕ 

ЧАСОВИ 

УТВРЂИВАЊА 
КОРЕЛАЦИЈА 

1.   Место сусрета 10 4 6 Српски 

језик, 

грађанско 

васпитање, 

географија 

2. Џепарац 10 4 6 

3. Забава 9 3 6 

4.Размисли 8 3 5 

5. Садашњост је наша будућност 10 4 6 

6. Европа 4 1 3 

7. Бескрајан свет читања 8 3 5 

8. Моја будућност 9 3 6 

 

 

 

Предвиђена су два писмена задатка у току школске године. 
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Начин остваривања програма 

Активности ученика: 

 Током часа се препоручује динамично смењивање активности које не би требало да трају 

дуже од 15 минута. 

31) Слушање и реаговање на команде наставника или са траке (слушај, пиши, повежи, одреди, 
али и активности у вези с радом у учионици: цртај, сеци, боји, отвори/затвори свеску 

итд.); 

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

итд.); 

33) Мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу 

или родитеље и сл.); 

34) Вежбе слушања (према упутствима наставника или са траке повезати појмове у вежбанци, 
додати делове слике, допунити информације, селектовати тачне и нетачне исказе, 

утврдити хронологију и сл.); 

35) Игре примерене узрасту; 
36) Певање у групи; 
37) Класирање и упоређивање (по количини, облику, боји, годишњим добима, волим / не 

волим, компарације...); 

38) Решавање "текућих проблема" у разреду, тј. договори и мини-пројекти; 

39) Цртање по диктату, израда сликовног речника; 
40) "Превођење" исказа у гест и геста у исказ; 
41) Повезивање звучног материјала са илустрацијом и текстом, повезивање наслова с текстом 

или, пак, именовање наслова; 

42) Заједничко прављење илустрованих и писаних материјала (извештај/дневник са путовања, 

рекламни плакат, програм приредбе или неке друге манифестације); 

43) Разумевање писаног језика: 
o уочавање дистинктивних обележја која указују на граматичке специфичности (род, 

број, глаголско време, лице...) 

o  препознавање везе између група слова и гласова 

o  одговарање на једноставна питања у вези с текстом, тачно/нетачно, вишеструки 

избор 

o  извршавање прочитаних упутстава и наредби 

44) Увођење дечје књижевности и транспоновање у друге медије: игру, песму, драмски израз, 
ликовни израз; 

45) Писмено изражавање: 
o повезивање гласова и групе слова 

o замењивање речи цртежом или сликом 

o проналажење недостајуће речи (употпуњавање низа, проналажење "уљеза", 

осмосмерке, укрштене речи, и слично) 

o повезивање краћег текста и реченица са сликама/илустрацијама 

o попуњавање формулара (пријава за курс, претплату на дечји часопис или сл., 

налепнице за кофер) 
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o писање честитки и разгледница 

o писање краћих текстова. 

 

Активности наставника: организатор наставе, реализатор наставе, партнер у педагошкој 

комуникацији, партнер у афективној комуникацији са децом, мотивише ученика и развија 

њихова интересовања, прати напредовање ученика, оцењивач, утиче на социјалне односе у 

одељењу, самоевалуација, контрола часа. 

         

       Наставне методе: вербалне (монолошка, дијалошка), текст метода, метода писаних радова, 

хеуристички приступ, игровне, илустративне методе. 

    Елементи који се оцењују не треба да се разликују од уобичајених активности на часу. Исто 

тако, оцењивање треба схватити као саставни део процеса наставе и учења, а не као изоловану 

активност која подиже ниво стреса код ученика. Оцењивањем и евалуацијом треба да се обезбеди 

напредовање ученика у складу са оперативним задацима и квалитет и ефикасност наставе. 

Оцењивање се спроводи са акцентом на провери постигнућа и савладаности ради јачања 

мотивације, а не на учињеним грешкама.                                                                                                                                 

Елементи за проверу и оцењивање: 

 разумевање говора 

 разумевање краћег писаног текста 

 усмено изражавање 

 писмено изражавање 

 усвојеност лексичких садржаја 

 усвојеност граматичких структура 

 правопис 

 залагање на часу 

 израда домаћих задатака и пројеката (појединачних, у пару и групи). 

Начини провере морају бити познати ученицима, односно у складу са техникама, типологијом 

вежби и врстама активности које се примењују на редовним часовима. 

 

 

8. 1. 2. 1. ДОДАТНА НАСТАВА  

 

6. Презент и претерит свих врста глагола. 
7. Перфект и футур свих врста глагола. 
8. Kleine Artikel schreiben. 

9. Grimms Maerchen 

10. Wir lesen die Kurzgeschichten 

11. Deutsche Lieder (Arbeit an den Liedertexten) 

12. Die Gedichte von J.W. von Goethe 

13. Die Gedichte von H.Heine 
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14. Sprechuebungen 

15. Interessante Sprachsituationen 

16. Deutsche Sprichwoerter 

17. Deutsche idiomatische Wendungen 

18. Die Bildergeschichten – Schreibuebungen 

19. Die Braeuche in den deutschsprachigen Laender 

20. Die Jugendsprache 

21. Deutsche Werbungen 

22. Unsere Stadt 

23. Schoene deutsche Staedte 

24. Unsere Freunde 

25. Im Internet chatten – Freundschaften machen 

 

 

 

8. 1. 2. 2. ДОПУНСКА НАСТАВА  

 

1. Презент и футур свих врста глагола 

2. Претерит и перфекат свих врста глагола 
3. Зависно сложене реченице – ред речи 

4. Предлози 

5. Личне заменице 
6. Присвојне заменице 
7. Везници, једночлани и двочлани 

8. Компаратив и суперлатив придева 
9. Грађење сложеница 
10. Schreibuebungen 

11. Leseuebungen 

12. Sprechuebungen 

13. Arbeit an einem Text 

14. Dialoge machen 

15. Заповедни начин 

16. Пасивне конструкције 

17. Правописне вежбе 

18. Придеви са предлозима 
19. Именице са предлозима 
20. Глаголи са предлозима 
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8. 1. 3. ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 

Годишњи фонд наставе ликовне културе износи 34 часа 

Недељни фонд наставе ликовне културе износи 1 час 

 

 

Циљеви 

Циљ васпитно-образовног рада у настави ликовне културе јесте да подстиче и развија 

учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем друштва и 

карактером овог наставног предмета. 

Задаци 

 настава ликовне културе има задатак да развија способност ученика за опажање 

облика, величина, светлина, боја, положаја облика у природи; 

 развијање памћење, повезивање опажених информација, што чини основу за увођење 

у визуелно мишљење; 

 стварање услова за разумевање природних законитости и друштвених појава; 

 стварање услова да ученици на сваком часу у процесу реализације садржаја користе 

технике и средства ликовног - визуелног изражавања; 

 развијање способности за препознавање традиционалне, модерне, савремене 

уметности; 

 развијање ученикових потенцијала у области ликовности и визуелности, те помагање 

у самосталном изражавању коришћењем примерених техника и средстава; 

 развијање љубави према вредностима израженим у делима свих облика уметности; 

 стварање интересовања и потребе за посећивањем изложби, галерија, музеја и 

чување културних добара; 

 да ученици осетљивост за ликовне и визуелне вредности које стичу у настави, 

примењују раду и животу; 

 развијање сензибилности за лепо писање; 

 развијање моторичких способности ученика. 

 

Оперативни задаци: 

 

 да се ученици оспособе да опажају и представљају: слободне композиције визуелне 

метафорике, контраста, јединства и доминанте у простору фантастике; 

 да формирају навике за виши ниво културе рада, квалитет производа, културу 

живота и слободног времена; 

 да се ликовно описмене, развију креативне способности, припремају за ефикасно и 

савремено укључивање у рад, односно за различита занимања. 
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Глобална структура годишњег програма 
ЛИКОВНА КУЛТУРА – 8. Разред 

 

 

Ред. 

бр. 
Назив наставне теме/целине 

У
в
о
д

 

О
б
р
ад
а
 

П
о
н
ав
љ
ањ

е 
 

у
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р
ђ
и
в
ањ

е
 

у
в
еж

б
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е
 

С
и
ст
ем
ат
и
за
ц
и
ја

 

Е
в
ал
у
ац
и
ја
 

са
м
о
ев
ал

 

У
к
у
п
н
о

 Стандарди 

1. 
СЛОБОДНО 

КОМПОНОВАЊЕ 
 3 2 

 

 5 

ЛК.3.1.1.  ЛК.3.1.2.  ЛК.3.2.1.  

ЛК.3.2.2.  ЛК.3.2.4.  ЛК.3.2.3.  

ЛК.3.3.2.  ЛК.3.3.4. 

2. 
ВИЗУЕЛНА МЕТАФОРИКА 

и споразумевање 

 

5 2 

 

 7 

ЛК.3.1.1.  ЛК.3.1.2.  ЛК.3.2.1.  

ЛК.3.2.2.  ЛК.3.2.4.  ЛК.3.2.3.  

ЛК.3.3.1.  ЛК.3.3.2.  ЛК.3.3.3.  

ЛК.3.3.4. 

3. 
КОНТРАСТ, ЈЕДИНСТВО И 

ДОМИНАНТА У ПРОСТОРУ 

 

9 6 1  16 

ЛК.3.1.1.  ЛК.3.1.2.  ЛК.3.2.1.  

ЛК.3.2.2.  ЛК.3.2.4.   ЛК.3.3.2.  

ЛК.3.3.4. 

4. 

СЛОБОДНО 

КОМПОНОВАЊЕ И 

ФАНТАСТИКА 

 

3 2 1  6 

ЛК.3.1.1.  ЛК.3.1.2.  ЛК.3.2.1.  

ЛК.3.2.2.  ЛК.3.2.4.  ЛК.3.2.3.  

ЛК.3.3.1.  ЛК.3.3.2.  ЛК.3.3.3.  

ЛК.3.3.4. 

Свега  20 12 2  34 

 

 

 

 

 
Образовни стандарди су дефинисани за следеће области: Медији, материјали и технике визуелних 

уметности, Елементи, принципи и садржаји (теме, мотиви, идеје...) визуелних уметности и Улога, развој и 

различитост визуелних уметности. 

Термином визуелна уметност обухваћени су традиционални медији ликовних и примењених уметности 

(цртање, сликање, вајање, графика, керамика, костимографија...), савремени медији (телевизија, филм, сви 

облици дизајна и дигиталне уметности...), архитектура, фолклорна уметност, уметнички занати (ткање, 

грнчарија, накит, радови у дрвету, папиру и другим материјалима). 

У оквиру сваке области развијени су кратки искази no нивоима, тј. описане су способности, знања и 

вештине ученика. Они су дефинисани преко кључних компоненти учења: основних знања, стваралачких 

способности и критичког мишљења. 
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Област 
Ученик зна и уме 

на основном нивоу на средњем нивоу на напредном нивоу 
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1.1.1. разликује и користи (у 

свом раду) основне медије, 

материјале и технике 

(цртање, сликање, вајање) 

визуелних уметности 

1.1.2. изводи 

дводимензионалне и 

тродимензионалне радове 

1.1.3. описује свој рад и 

радове других (нпр. исказује 

утисак) 

2.1.1. познаје и користи 

(у свом раду) основне 

изражајне могућности 

класичних и савремених 

медија, техника и 

материјала визуелних 

уметности 

2.1.2. образлаже свој 

рад и радове других 

(нпр. наводи садржај, 

тему, карактеристике 

технике...) 

 

3.1.1. познаје и користи 

различите изражајне 

могућности класичних и 

савремених медија, техника и 

материјала визуелне 

уметности 

3.1.2. одабира адекватна 

средства (медиј, материјал, 

технику, поступак) помоћу 

којих ће на најбољи начин 

реализовати своју (одабрану) 

идеју 
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1.2.1. описује свој рад и 

радове других (нпр. исказује 

утисак) 

2.2.1. одабира адекватан 

садржај да би 

представио неку идеју 

или концепт 

2.2.2. образлаже свој 

рад и радове других 

(нпр. наводи садржај, 

тему, карактеристике 

технике...) 

3.2.1. одабира адекватна 

средства (медиј, материјал, 

технику, поступак) помоћу 

којих ће на најбољи начин 

реализовати своју (одабрану) 

идеју 

3.2.2. изводи радове са 

одређеном намером, 

користећи основне визуелне 

елементе и принципе да би 

постигао одређени ефекат 

3.2.3. користи тачне термине 

(нпр. текстура, ритам, 

облик...) из визуелних 

уметности (примерене 

узрасту и садржају) када 

образлаже свој рад и радове 

других 

3.2.4. уочава међусобну 

повезаност елемената, 

принципа и садржаја на свом 

раду и на радовима других 
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 1.3.1. описује разлике које 

уочава на уметничким 

радовима из различитих 

земаља, култура и периода 

1.3.2. зна да наведе 

различита занимања за која 

су потребна знања и 

вештине стечени учењем у 

визуелним уметностима 

(нпр. костимограф, 

дизајнер, архитекта...) 

1.3.3. познаје места и изворе 

где може да прошири своја 

знања везана за визуелне 

уметности (нпр. музеј, 

галерија, атеље, уметничка 

радионица...) 

1.3.4. зна неколико примера 

примене визуелних 

уметности у свакодневном 

животу 

 

2.3.1. лоцира одабрана 

уметничка дела у 

историјски и друштвени 

контекст 

 

3.3.1. анализира одабрана 

уметничка дела у односу на 

време настанка и према 

културној припадности 

(описује основне 

карактеристике, намеру 

уметника...) 

3.3.2. описује потребна знања 

и вештине који су неопходни 

у занимањима везаним за 

визуелне уметности 

3.3.3. користи друга места и 

изворе (нпр. библиотека, 

интернет...) да би проширио 

своја знања из визуелних 

уметности 

3.3.4. разуме међусобну 

повезаност и утицај 

уметности и других области 

живота 
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Тематска структура годишњег програма 

Предмет: Ликовна култура  - 8. разред 

Наставна тема: СЛОБОДНО КОМПОНОВАЊЕ 

 

Садржај 

(наставне јединице) 
Исходи Стандарди 

Активности, облици, 

методе 
Средства 

Евалуација 

самоевал. 

Акционо сликање (1) 

- Непосредно 
преношење 

динамичног тока 

мисли у одређеном 

временском 

интервалу 

- Сликање; 
одговарајућа 

средства и 

материјали 

Ритмичко-хармонијска 

композиција чистог 

односа боје и форме (1) 

- Перцепција - 
аперцепција 

- Цртање, сликање, 
вајање; одговарајућа 

средства и 

материјали. 

Систем низања скупова 

линија, боја, облика 

према одређеној схеми(1) 

- Комбинаторика 
унапред датог скупа 

геометријских 

бојених површина, 

пластичних 

елемената или 

линсатура 

- Цртање, сликање, 
вајање; одговарајућа 

средства и 

материјали. 

Слободно компоновање - 

вежбање - естетска 

анализа  (2) 

Ученици треба да: 

- се оспособе да 

опажају и 

представљају: 

слободне 

композиције 

визуелне 

метафорике, 

контраста, јединства 

и доминанте у 

простору 

фантастике; 

- формирају навике за 

виши ниво културе 

рада, квалитет 

производа, културу 

живота и слободног 

времена; 

- се ликовно 

описмене, развију 

креативне 

способности, 

припремају за 

ефикасно и 

савремено 

укључивање у рад, 

односно за различита 

занимања. 

ЛК.3.1.1.  

ЛК.3.1.2.  

ЛК.3.2.1.  

ЛК.3.2.2.  

ЛК.3.2.4.  

ЛК.3.2.3.  

ЛК.3.3.2.  

ЛК.3.3.4. 

Демонстрација 

Графички радови 

Опажање 

Објашњавање 

Цртање,  

Сликање,  

Вајање 

Вежбање 

Непосредно 

преношење 

динамичног тока 

мисли у одређеном 

временском 

интервалу 

Перцепција – 

аперцепција 

Kомбинаторика 

унапред датог скупа 

геометријских 

бојених површина, 

пластичних елемената 

или линсатура 

 

Фронтлни, групни, 

индивидуални, 

тандем 

 

Писани материјали 

и извори 

Уџбеник 

Слике 

Цртачки, 

сликарски, вајарски 

и други материјали, 

дидактичка и друга 

очигледна средства  

Колонијални 

ентеријер, 1976, 

Валерио Адами 

(1935) 

Велики 

панорамички 

вибрирајући зид, 

1966, Јесус Рафаел 

Сото (1923) 

Одри I 1965. Кенет 

Снелсон (1927)  

Фигуре на морској 

обали, 1952, 

Николас де Стал 

(1914-1955)  

Дражи отока, 1965, 

Корнел (1922)  

Све у једном 

Lyucra-прибору, 

1965, Џим Дајн 

(1935) 

Је ли то Че Ге Вара, 

1969, Џо Тилсон 

(1928) 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

продукти 

ученикових 

активности 

белешке 

задовољство 

ученика на 

часу 

домаћи 

задаци 

 

Корелација: 

Српски језик 
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Наставна тема: ВИЗУЕЛНА МЕТАФОРИКА И СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

 

Садржај 

(наставне јединице) 
Исходи Стандарди 

Активности, 

облици, методе 
Средства 

Евалуација 

самоевал. 

Амблем, симбол, знак, 

персонификација,  

алегорије, хералдика, 

боја, облик као симбол, 

пиктограми... (5)  

- Перцепција и 
аперцепција 

- Цртање, сликање, 
вајање; одговарајућа 

средства и мате-

ријали 

- Објашњавање улоге 
симбола у 

савременом свету. 

Боја као симбол, 

облик као симбол, 

пиктограми и сл. 

Визуелна метафорика – 

вежбање (2) 

 

- се оспособе да 

опажају и 

представљају: 

слободне 

композиције 

визуелне 

метафорике, 

контраста, јединства 

и доминанте у 

простору 

фантастике; 

- формирају навике за 

виши ниво културе 

рада, квалитет 

производа, културу 

живота и слободног 

времена; 

се ликовно описмене, 

развију креативне 

способности, 

припремају за 

ефикасно и савремено 

укључивање у рад, 

односно за различита 

занимања. 

ЛК.3.1.1.  

ЛК.3.1.2.  

ЛК.3.2.1.  

ЛК.3.2.2.  

ЛК.3.2.4.  

ЛК.3.2.3.  

ЛК.3.3.1.  

ЛК.3.3.2.  

ЛК.3.3.3.  

ЛК.3.3.4. 

Разговор 

Демонстрација 

Графички радови 

Опажање 

Објашњавање 

Цртање 

Сликање 

Вајање 

Вежбање 

Објашњавање 

улоге симбола у 

савременом свету. 

Боја као симбол, 

облик као симбол, 

пиктограми и сл. 

Естетска анализа 

Уџбеник, Слике, 

Цртежи, 

Фотографије 

Предмети и објекти 

из природе 

Оловке с меким 

графитним улошком, 

папири, пакпапир... 

дидактичка и остала 

очигледна средства 

Јарац и дрво из Ура, 

око 2600. год. пре 

нове ере 

Богиња змија, 

критска уметност  

Добри пастир, IV век 

Краљ Милутин, 

Краљева црква у 

Студеници, XIV в. 

Мимоход маски које 

представљају 

стилизоване 

животиње 

Илустрација, Тони 

Рандал 

Играч са маском из 

области Ман, Обала 

Слоноваче 

Реклама за рачунаре 

Реклама за боју за 

косу 

Видео-слика 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

продукти 

ученикових 

активности 

белешке 

задовољство 

ученика на 

часу 

домаћи 

задаци 

 

Корелација: 

Српски језик 

 

 



 

459 

 

Наставна тема: КОНТРАСТ, ЈЕДИНСТВО И ДОМИНАНТА У ПРОСТОРУ 

Садржај 

(наставне јединице) 
Исходи Стандарди 

Активности, 

облици, методе 
Средства 

Евалуација 

самоевал. 

Контраст као средство 

ликовног израза (1) 

- Опажање и представљање 

- Цртање, сликање, вајање; 
одговарајућа средства и 

материјали 

Јединство као основна 

вредност композиције  (1) 

- Опажање и представљање 

- Цртање, сликање, вајање; 
одговарајућа средства и 

материјали 

Статично и динамично 

јединство (1) 

- Опажање и представљање 

- Цртање. сликање, вајање, 
одговарајућа средства и 

материјали 

Јединство и равнотежа (1) 

- Опажање и представљање 

- Цртање, сликање, вајање; 
одговарајућа средства и 

материјали 

Јединство израза (2) 

- Опажање и представљање 
- Цртање, сликање, вајање; 

одговарајућа средства и 

материјали 

Сродност ликовних вредности 
(2) 

- Опажање и представљање 
- Цртање, сликање, вајање; 

одговарајућа средства и 

материјали 

Доминанта као услов за 

повезивање разнородних 

елемената  (2) 

- Опажање и представљање 
- Цртање, сликање, вајање; 

одговарајућа средства и 

материјали 

Контраст, јединство и 

доминанта – вежбање (6) 

- се оспособе да 

опажају и 

представљају: 

слободне 

композиције 

визуелне 

метафорике, 

контраста, 

јединства и 

доминанте у 

простору 

фантастике; 

- формирају 

навике за виши 

ниво културе 

рада, квалитет 

производа, кул-

туру живота и 

слободног 

времена; 

- се ликовно 

описмене, 

развију 

креативне 

способности, 

припремају за 

ефикасно и 

савремено 

укључивање у 

рад, односно за 

различита 

занимања. 

ЛК.3.1.1.  

ЛК.3.1.2.  

ЛК.3.2.1.  

ЛК.3.2.2.  

ЛК.3.2.4.   

ЛК.3.3.2.  

ЛК.3.3.4. 

Разговор 

Демонстрација 

Графички радови 

Опажање 

Објашњавање 

Цртање 

Сликање, 

Вајање 

Вежбање 

Естетска анализа 

Опажање и 

представљање 

 

Фронтлни, 

групни, 

индивидуални, 

тандем 

 

 

Уџбеник, Слике, Цртежи, 

Фотографије 

Предмети и објекти из природе 

Оловке с меким графитним 

улошком, папири, пакпапир... 

дидактичка и остала очигледна 

средства 

Портрет мајке, 1631, Рембрант ван 

Ријн (1606-1669) 

Шартр, унутрашњост катедрале -

Олуја, 1505, Ђорђоне (1478-1510) 

Слобода на барикадама, Ежен 

Делакроа (1798-1863) 

Четири јаблана, 1891, Клод Моне 

(1840-1926) 

Купачица, Пол Сезан (1838-1906) 

Пут са чемпресима и звездама, 

Винсент ван Гог (1853-1890) 

Парк крај Луцерна, 1938, Паул Кле 

(1878-1940) 

Три играчице, 1925, Пабло Пикасо 

(1881-1973) 

Госпођица Погани, Константин 

Бранкуси (1876-1957) 

Мојсије, 1913-15, Микеланђело 

Буонароти (1475-1564) 

Одмор, 1954, Зора Петровић (1894-

1962) 

Атеље, 1960, Недељко Гвозденовић 

(1902) 

Спомен-подручје Дудик, Богдан 

Богдановић (1922) 

Сопоћани, XIII век 

Милешева, 1228. год. 

Северни портал Шибенске 

катедрале, детаљ 

Аја Софија у Цариграду, 523-537. г. 

Морача, 1252. године 

Сериграфија I, 1966, Мирослав 

Шутеј (1936) 

Крст са Агилулфове круне, 615. 

година 

Портрет Карла Великог, око 1350. 

год. 

Катедрала у Пизи, ХI-ХШ век 

Тренутак времена, 1966, Стефан 

Маневски (1934) 

Ваздушни метро, 1955, Виера да 

Силва (1908) 

Богородичина капела у Роншану, 

1955, Ле Корбизије (1887-1965) 

Минифестанти, 1957, Драго Тршар 

(1927) 

Подгарић, Душан Џамоња (1928) 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

продукти 

ученикових 

активности 

белешке 

задовољство 

ученика на 

часу 

домаћи 

задаци 

 

Корелација: 

Српски језик 
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Наставна тема: СЛОБОДНО КОМПОНОВАЊЕ И ФАНТАСТИКА 

 

Садржај 

(наставне јединице) 
Исходи Стандарди 

Активности, 

облици, методе 
Средства 

Евалуација 

самоевал. 

Реални облици у 

нереалним односима (4) 

- Аперцепција 
(замишљања, 

подстицање 

имагинације) 

- Цртање, сликање, 
вајање; 

одговарајућа 

средства и 

материјали 

Слободно компоновање 

и фантастика (2) 

- се оспособе да 

опажају и 

представљају: 

слободне 

композиције 

визуелне 

метафорике, 

контраста, јединства 

и доминанте у 

простору 

фантастике; 

- формирају навике за 

виши ниво културе 

рада, квалитет 

производа, културу 

живота и слободног 

времена; 

- се ликовно 

описмене, развију 

креативне 

способности, 

припремају за 

ефикасно и 

савремено 

укључивање у рад, 

односно за 

различита занимања. 

ЛК.3.1.1.  

ЛК.3.1.2.  

ЛК.3.2.1.  

ЛК.3.2.2.  

ЛК.3.2.4.  

ЛК.3.2.3.  

ЛК.3.3.1.  

ЛК.3.3.2.  

ЛК.3.3.3.  

ЛК.3.3.4. 

Разговор 

Демонстрација 

Графички радови 

Опажање 

Објашњавање 

Цртање 

Сликање 

Вајање 

Вежбање 

Естетска анализа 

Аперцепција 

(замишљања 

подстицање 

имагинације) 

Уџбеник 

Слике 

Цртежи 

Фотографије 

Предмети и објекти из 

природе 

Оловке с меким 

графитним улошком, 

папири, пакпапир... 

дидактичка и остала 

очигледна средства 

Осетљива жица, 1955, 

Рене Магрит (1898-1967) 

Предсказање грађанског 

рата; конструкција с 

куваним пасуљом 1936, 

Салвадор Дали (1904) 

Торзо с крилом, 1932, 

Милена Павловић Барили 

(1909-1945) 

Грађански рат, 1967, 

Миодраг Дадо Ђурић 

(1923) 

Црква Дашћара у Урнесу, 

IХ-Х век 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

продукти 

ученикових 

активности 

белешке 

задовољство 

ученика на 

часу 

домаћи 

задаци 

 

Корелација: 

Српски језик 
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                                             8. 1. 4. МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

Годишњи фонд наставе музичке културе износи 36 часова 

Недељни фонд наставе музичке културе износи 1 час 

 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ  

Циљ наставе музичке културе је да код ученика рaзвиjе интeрeсoвaња зa музичку умeтнoст, 

стваралачко и критичко мишљење, естетске критеријуме у циљу формирања одговорног односа 

према очувању музичког наслеђа и културe свoгa и других нaрoдa. 

 

 

Задаци: 

– Стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током 

наставе музичке културе сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе 

музичке културе буду реализовани у пуној мери. 

– Стицање знања о музици различитих епоха и музичким инструментима 

– Развијање способности извођења музике (певање/свирање) 

– Развијање навике слушања музике, подстицања доживљаја и оспособљавање за 

разумевање музике 

– Подстицање креативности у свим музичким активностима (извођење, слушање, 

истраживање и стварање музике) 

– Даље упознавање основних елемената музичке писмености и изражајних средстава 

музичке уметности 

– Стварање одељењских ансамбала. 

 

Оперативни задаци 

– Певање и свирање, по слуху и из нотног текста;  

– Обрада различитих врста тактова; 

– Утврђивање појмова из основа музичке писмености и усвајање нових елемената; 

– Свирање на дечјим инструментима; 

– Извођење дечјих, народних, староградских  и уметничких песама; 

– Импровизовање мелодија на задати текст; 

– Упознавање нових инструмената; 

– Слушање уметничке и народне музике; 

– Информисање о композиторима и њиховим делима; 

– Развијање стваралачких способности; 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА: српски језик, ликовна култура, историја, 

географија, математика, биологија, физика, хемија, верска настава, грађанско васпитање, 

техничко образовање, физичко васпитање, информатика и рачунарство, страни језици. 
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САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 
 

 

1. ЧОВЕК И МУЗИКА 

 Историјско-стилске епохе (романтизам и савремено доба) 

 Музички жанрови; 

2. МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ 

 Извођачки састави, инструменталне групе и инструменти (дувачки), певачки гласови; 

3. ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

– Елементи музичке писмености; 

 Извођење певањем, свирањем и кроз покрет;  

 Традиционална и уметничка музика; 

 

      3.  СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

– Слушање вокално-инструменталних композиција домаћих и страних композитора;  

– Музичко-сценски облици уз основне информације о делу и композитору; 

– Препознавање гласова и инструмената;  

– Утицај музике на здравље. 

4. МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО  

– Импровизовање дијалога на мелодијским инструментима Орфовог инструментарија; 

– Компоновање музике на задати текст и у стилу музичких епоха; 

– Одабир музике за дати жанровски и историјски контекст. 

 

Наставни програм се реализује кроз следеће области: 

18. Човек и музика 
19. Музички инструменти 

20. Извођење музике 

21. Слушање музике 
22. Музичко стваралаштво 
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ГЛОБАЛНИ ГОДИШЊИ ПЛАН НАСТАВЕ МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ ЗА ОСМИ РАЗРЕД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДЕ: 

 

 демонстрација 

 игра 

 практично учење 

 искуствено учење 

 вербалне (монолошка, дијалошка) 

 текстуална 

 интерактивна (кооперативна) 

 интегративна   

 учење путем открића и решавања проблема  

 

АКТИВНОСТИ  УЧЕНИКА: 

 мислиоци 

 активни посматрачи 

 активни слушаоци 

 извођачи 

 истраживачи 

 решаваоци проблема 

 организатори 

 планери 

 самопроцењивачи 

 партнери 

 пријатељи  

Редни 

број  
Наставна област 

Број  часова 

за обраду 
за друге 

типове 
укупно 

1. Човек и музика 7 3 10 

2. Музички инструменти 4 4 8 

3. Извођење музике 4 2 6 

4. Слушање музике 5 3 8 

5. Музичко стваралаштво 2 2 4 

Укупно  22 14 36 
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АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА: 

 организатор наставе (усклађује циљеве, исходе, планира садржаје, средства, методе) 

 реализатор наставе (ствара прилике за учење, презентира садржаје, води циљани разговор,  

 партнер у педагошкој комуникацији (одговара на ученичка питања, поставља питања...) 

 преноси информације 

 иницијатор 

 аниматор 

 уочава њихова претходна знања, умења и способности; 

 мотивише ученике и развија њихова интересовања 

 правилно усмерава ученике за рад; 

 пружа помоћ у раду; 

 подстиче децу на самосталност; 

 прати индивидуалност у раду; 

 прати напредовање ученика 

 самоевалуација (прати ефекте сопственог рада) 

 учествује у регулисању социјалних односа у одељењу 

 

 

ИСХОДИ 

 

По завршетку разреда, ученик ће бити у стању да: 

– кoмуницирa путeм нoтнoг писмa; 

– испoљaвa и aртикулишe oснoвнe eлeмeнтe музичкoг укусa; 

– уoчaвa вeзу измeђу музичких стилoвa и духa врeмeнa; 

– пoвeзуje oбликe трaдициoнaлнoг музицирaњa сa нaрoдним oбрeдимa и oбичajимa; 

– анaлизирa дejствo кoje музикa имa нa њeгa;  

– идeнтификуje нaчинe упoтрeбe и злoупoтрeбe музикe; 

– прeпoзнaje музику кao нaчин чoвeкoвoг изрaжaвaњa и oднoсa прeмa ствaрнoсти; 

– идeнтификуje нaчинe нa кojи музикa дoчaрaвa рaзличит кaрaктeр, тeкст и сaдржaje; 

– уoчaвa вeзу измeђу нaчинa интeрпрeтaциje музикe и знaчeњa;  

– фoкусирaнo прaти дoгaђaњa у музичкoм тoку читaвe кoмпoзициje; 

– бирa музичкe oбликe, жaнрoвe и стилoвe кojи нajвишe oдгoвaрajу сaдржajу кojи жeли дa 

изрaзи; 

– одaбирa или крeирa музику и кoрeoгрaфиjу зa oдрeђeни дoгaђaj; 

– истрaжуje рaзличитe нaчинe музичкoг ствaрaлaштвa кoристeћи ИКT. 
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НИВОИ ПОСТИГНУЋА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

 

 

Редни 

број  
НАСТАВ

НА 

ОБЛАСТ 

Основни ниво: Средњи ниво: Напредни ниво: 

 

1. 

Ч
О

В
Е

К
 И

 М
У

З
И

К
А

 

Ученик уме да: 

- МК 1.1.1. препозна 

основне елементе 

главних музичких 

жанрова и главних 

историјско-стилских 

периодa; 

- МК 1.1.2. препозна и 

опише основне 

карактеристике 

народног стваралаштва. 

Ученик познаје: 

- МК 2.1.2. разликује 

основне музичке облике; 

- МК. 2.1.3. основне  

карактеристике стилова 

и музичких жанрова;  

- МК 2.1.3. различите 

видове народног 

музицирања.  

- МК 2.1.3. могућности 

ИКТ-а у стицању знања 

о музици, слушању, 

музичком извођењу и 

стваралаштву; 

Ученик: 

- МК 3.1.2. разуме везу 

између структуре и 

садржаја;  

- МК.3.1.4. познаје 

могућности ИКТ-а у 

презентовању знања о 

музици;              

- МК. 3.1.5. критички и  

аргументовано образлаже

својe утиске о музичком 

делу; 

- МК 3.1.6. повезује 

облике музицирања са 

жанровским и 

историјско-стилским 

контекстом; 

- МК. 3.1.7. активно 

прати музички живот 

заједнице и изражава 

критичко мишљење са 

посебним освртом на 

улогу музике у 

друштвеним 

дешавањима. 

2. М
У

З
И

Ч
К

И
 

И
Н

С
Т

Р
У

М
Е

Н
Т

И
 

- МК 1.1.2. препозна и 

опише основне 

карактеристике 

дувачких инструмената 

и других 

инструменталних група 

и по једног њиховог 

представника. 

Ученик разликује: 

- МК 2.1.2. групе 

инструмената и 

извођачке саставе и 

познаје њихове 

карактеристике;  

- МК 2.1.2. различите 

видове музичког 

изражавања; 

Ученик: 

- МК 3.1.1. разуме улогу 

музичких елемената и 

карактеристика музичких 

инструмената у 

постизању музичке 

изражајности и ефекта 

музике коју има на њега; 



 

466 

 

 

3. 

С
Л

У
Ш

А
Њ

Е
 М

У
З

И
К

Е
 

Ученик уме, на основу 

слушања музичких 

примера да препозна: 

- МК 1.2.1. основне 

музичке изражајне 

елементе; 

- МК 1.2.2. извођачки 

састав; 

- МК 1.2.3. главне 

музичке жанрове; 

- МК 1.2.4. српски 

музички фолклор 

Ученик уме да препозна: 

- МК 2.2.1. музичке 

елементе; 

- МК 2.2.2. појединачне 

музичке инструменте и 

гласове; 

- МК 2.2.3. главне 

музичке облике; 

- МК 2.2.4. музичке 

жанрове. 

- МК 2.2.5. различите 

облике српске народне 

музике и музички 

фолклор других народа. 

 

Ученик уме да 

анализира слушни  

пример и открије 

везу опажених 

карактеристика са:  

- МК 3.2.1. карактером 

музичког дела; 

- МК. 3.2.2. садржајем 

музичког дела; 

- МК. 3.2.3. жанром и 

историјско-стилским 

периодом и актуелним 

друштвеним догађањима; 

- МК 3.2.4. музичким 

фолклором српског и 

других народа. 

 

4. 

М
У

З
И

Ч
К

О
 И

З
В

О
Ђ

Е
Њ

Е
 

Ученик уме да: 

- МК 1.1.1. препозна 

основне елементе 

музичке писменостии, 

и везе између музике и 

покрета; 

- МК 1.3.1. пева 

једноставне народне и 

уметничке 

композиције; 

- МК 1.3.2. изводи 

једноставне 

композиције на 

инструменту; 

- МК 1.3.3 се изрази 

покретом. 

- МК 1.3.4. музицира у 

групи уважавајући 

различите улоге 

чланова групе; 

Ученик: 

- МК 2.1.1. употребљава 

нотно писмо и елементе 

музичке писмености; 

- МК 2.3.1. изводи 

једноставне народне и 

уметничке композиције 

на мелодијском 

инструменту; 

- МК 2.3.2. учествује у 

инструменталној 

пратњи; 

- МК 2.3.3. уме да 

комуницира покретом; 

- МК 2.3.4. изводи 

разноврсни музички 

репертоар певањем и/ил

и свирањем, кроз 

покрет, индивидуално и 

у групи. 

Ученик уме да: 

- МК 3.1.3. анализира 

музичко изражавање 

покретом; 

-  МК 3.3.1. изводи задате 

композиције самостално 

и у групи мотивишући 

самопоуздање и 

различити допринос 

чланова групе 

- МК 3.3.2. активно 

учествује у музичком 

животу школе и 

заједнице.  
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5. 

М
У
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И
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В

О
 

Ученик уме да: 

- МК 1.4.1. направи 

музичке инструменте 

користећи предмете из 

окружења; 

- МК 1.4.2. осмисли  

мање музичке целине  

на основу понуђених  

модела; 

- МК 1.4.3. осмисли 

покрет уз музику; 

- МК 1.4.4. ствара 

пратеће ритмичке 

деонице на 

направљеним музичким 

инструментима. 

Ученик уме/може да: 

- МК 2.4.1. ствара 

пратеће мелодијско-

ритмичке деонице на 

музичким 

инструментима; 

- МК 2.4.2. импровизује 

музички дијалог на 

инструменту и/или 

гласом; 

- МК 2.4.3. осмисли 

серију покрета уз 

музику; 

- МК 2.4.4. учествује  

у одабиру музике за дати 

жанровски и историјски  

контекст и уме да 

користи ИКТ. 

 

Ученик уме да: 

- МК 3.4.1. осмишљава и  

записује пратеће  

аранжмане за Орфов  

инструментаријум и  

друге задате музичке  

инструменте; 

- МК 3 4.2. импровизује  

и компонује мање  

музичке целине у  

оквиру различитих 

жанрова и стилова; 

- МК. 3 4.3. учествује у  

осмишљавању музике и  

плеса за школску  

представу, приредбу или  

перформанс; 

- МК 3.4.4. истражује  

различите могућности  

ИКТ-а. 

- МК 3.4.5. осмисли  

презентацију знања из  

немузичког предмета  

користећи музичка знања  

и искуства. 

 

ПРAЋEЊE И ВРEДНOВAЊE УЧEНИКA 

Настава музичке културе подразумева учешће свих ученика, а не само оних који имају 

музичке предиспозиције. Како је предмет музичка култура синтеза вештина и знања, полазна 

тачка у процесу оцењивања треба да буду индивидуалне музичке способности и ниво претходног 

знања сваког ученика. Битни фактори за праћење музичког развоја и оцењивање сваког ученика 

су њeгoво знање, рaд, степен ангажованости, кооперативност, интeрeсoвaњe, стaв, умeшнoст и 

крeaтивнoст, али и напредовање у односу на претходна постигнућа. Тако се у настави музичке 

културе за исте васпитно-образовне задатке могу добити различите оцене, као и за различите 

резултате исте оцене, због тога што се конкретни резултати упоређују са индивидуалним 

ученичким могућностима.  

Начин провере и оцена треба да подстичу ученика да напредује и активно учествује у свим 

видовима музичких активности. Главни критеријум за процес праћења и процењивања је начин 

ученичке партиципације у музичком догађају, односно да ли је у стању да прати музичко дело 

при слушању и како односно, да ли и како изводи и ствара музику користећи постојеће знање. 

У зависности од области и теме, постигнућа ученика се могу оценити усменом провером, краћим 

писаним проверама (до 15 минута) и проценом практичног рада и уметничког и стваралачког 

ангажовања. Поред ових традиционалних начина оцењивања, треба  користити и друге начине 

оцењивања као што су: 
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 допринос ученика за време групног рада, 

 израда креативних задатака на одређену тему,  

 рад на пројекту (ученик даје решење за неки проблем и одговара на 

конкретне потребе), 

 специфичне вештине. 

 

У процесу вредновања резултата учења наставник треба да буде фокусиран на ученичку 

мотивацију и ставове у односу на извођење и стваралаштво, способност концентрације, квалитет 

а/перцепције и начин размишљања приликом слушања, као и примену тероетског знања у 

музицирању.  

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 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. 

Када је у питању вредновање области Музичкo ствaрaлaштвo, оно трeбa врeднoвaти у смислу 

ствaрaлaчкoг aнгaжoвaњa учeникa, a нe прeмa квaлитeту нaстaлoг дeлa, jeр су и нajскрoмниje 

музичкe импрoвизaциje, креативно размишљање и стварање пeдaгoшки oпрaвдaнe. 

Узимајући у обзир све циљеве које процес учења, краткорочно и дугорочно треба да постигне, 

неопходно је имати на уму да се оквир вредновања процеса и резултата учења одвија највише у 

учениковом 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 резултата учења. 

Сумативно вредновање треба да буде осмишљено кроз задатке и активности које захтевају 

креативну примену знања. Диктате не треба практиковати ни задавати. 
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                                                                     8. 1. 5. ИСТОРИЈА 

 

Годишњи фонд наставе историје износи 68 часова 

Недељни фонд наставе историје износи 2 часа 

 
Циљ и задаци 

 
Циљ наставе историје 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 развијање историјске свести и хуманистичко 

образовањe ученика. Настава историје треба да допринесе разумевању историјског простора и 

времена, историјских догађаја, појава и процеса, као и развијању националног и европског 

идентитета и духа толеранције код ученика. 

Задаци наставе историје су:     

- стварање разноврсних могућности  да кроз различите садржаје и облике рада током наставе 

историје сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе историје буду у пуној 

мери реализовани 

- да ученици разумеју историјске догађаје, појаве и процесе, улогу истакнутих личности у 

развоју људског друштва и да познају националну и општу историју (политичку, економску, 

друштвену, културну...). 

 

Оперативни задаци 

 
Ученици треба да:   

– стекну основна знања о најважнијим одликама историјског периода од друге половине XIX до 

краја XX века 

– стекну основна знања о најважнијим одликама историјског периода од друге половине XIX до 

краја XX века на српском и југословенском простору  

– стекну основна знања о историји европских и ваневропских држава у периоду од друге 

половине XIX до краја XX века 

– разумеју најзначајније политичке идеје историјског периода од друге половине XIX до краја 

XX века 

– стекну основна знања о знаменитим личностима периода од друге половине XIX до краја XX 

века у општој и националној историји 

– се упознају са културним и научнотехнолошким достигнућима на српском, југословенском, 

европском и ваневропском простору у периоду од друге половине XIX до краја XX века 

– разумеју да национална историја представља саставни део опште историје 

– развијају истраживачки дух и критички однос према прошлости и оспособе се да препознају 

различита тумачења истих историјских догађаја 

– разумеју узроке и последице најважнијих историјских појава у периоду од друге половине XIX 

до краја XX века 

– овладају вештином коришћења историјских карата за период од друге половине XIX до краја 

XX века 
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– науче да повезују различите историјске садржаје (личности, догађаје, појаве и процесе) са 

одговарајућом временском одредницом и историјским периодом 

– поседују свест о повезаности појава из прошлости са појавама из садашњости.  

 

  

Уџбеник који ће се користити 

 Предраг М. Вајагић, Ненад Стошић, Историја за 8. разред основне школе, Кlett. 

 Историјски атлас, Завод за уџбенике и наставна средства 

 

 

Глобални  план 

   
Р. Б. 

наставне 

теме 

Назив наставне теме Бр 

часова: 

обрада 

Бр часова: 

утврђивање 

Бр часова: 

системати

зација 

Бр часова: 

укупно 

1. 

Свет у другој 

половини XIX и 

почетком XX века 

3 2 1 6 

2. 

Србија, Црна Гора и 

Срби у Хабзбуршком 

и Османском царству 

од Берлинског 

конгреса до Првог 

светског рата 

8 6 1 15 

3. 

Први светски рат и 

револуције у Русији и 

Европи 

2 2 0 4 

4. 
Србија и Црна Гора у 

Првом светском рату 
4 3 1 8 

5. 
Свет између Првог и 

Другог светског рата 
3 2 0 5 

6. 
Југословенска 

краљевина 
3 3 1 7 

7. 
Други светски рат – 

Тотални рат 
2 2 0 4 

8. 
Југославија у Другом 

светском рату 
5 3 1 9 

9. 
Свет после Другог 

светског рата 
2 2 0 4 

10. 
Југославија после 

Другог светског рата 
3 2 1 6 

             
                   Укупно: 68 часова   
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Активности ученика и наставника кроз наставне теме 

 
Тема 1: 

 Активности ученика: усвајају нове појмове, бележе, повезују стечена знања из 

различитих предмета, закључују, читају, разумевају, излажу усмено, износе своја 

запажања, учествују у дискусији, оспособљавају се да користе историјске карте, 

уочавају сличности и разлике 

 Активности наставника: дефинише нове појмове, објашњава, упућује, мотивише 

ученике за рад, организује наставу, усмерава ученике и подстиче креативну 

атмосферу, наводи ученике да повезују ново градиво са оним што већ знају, 

оспособљава ученике да користе историјске карте 

      Тема 2: 

 Активности ученика: бележе, читају, износе своја запажања, усмено излажу, повезују 

ново градиво са оним што већ знају, раде задатке, учествују у групном рату, пишу 

реферате, праве паное, оспособавају се за рад на историјској карти, читају и тумаче 

различите текстове 

 Активности наставника: објашњава, упућује, проверава, мотивише ученике за рад,  

усмерава рад ученика, вреднује, наводи ученике да повезују ново градиво са оним што 

већ знају, оспособљава ученике за рад на историјској карти, мотивише ученике на 

додатна истраживања, припрема избор из литературе, прати рад појединца и групе 

      Тема 3: 

 Активности у ченика: усвајају нове појмове, бележе, закључују, излажу усмено, 

учествују у дискусији, повезују стечена са новим знањима,  читају и тумаче дате 

текстове, оспособљавају се за рад на историјској карти, оспособљавају се да користе 

различите историјске изворе 

 Активности наставника: упућује, објашњава, дефинише нове појмове, проверава, 

вреднује, припрема избор из литературе, усмерава рад ученика, подстиче креативну 

атмосферу, наводи ученике да повезују ново градиво са оним што већ знају, 

оспособљава ученике за рад на историјској карти, оспособљава ученике да користе 

различите историјске изворе 

      Тема 4: 

 Активности ученика: повезују стечена знања са новим знањима,  усвајају нове појмове, 

бележе, разумевају, закључују, излажу усмено, износе своја запажања, учествују у 

дискусији, раде задатке, читају и тумаче дате текстове, оспособљавају се за рад на 

историјској карти, оспособљавају се да користе различите историјске изворе 

 Активности наставника: организује наставу, дефинише нове појмове, упућује ученике 

да повезују ново градиво са оним што већ знају, објашњава, проверава, припрема 

избор из литературе,оспособљава ученике да користе различите историјске изворе, 

усмерава тумачење историјских извора, оспособљава ученике за рад на историјској 

карти 

      Тема 5: 

 Активности ученика: бележе, повезују, закључују, усвајају нове појмове, излажу 

усмено, учествују у дискусији, повезују стечена са новим знањима,  читају и тумаче 

дате текстове, уочавају сличности и разлике, оспособљавају се за рад на историјској 

карти, пишу реферате, праве паное 



 

472 

 

 Активности наставника: дефинише нове појмове, упућује, објашњава, проверава, 

усмерава рад ученика, прати рад ученика, подстиче креативну атмосферу, припрема 

избор из литературе, наводи ученике да повезују ново градиво са оним што већ знају, 

оспособљава ученике за рад на историјској карти 

Тема 6: 

 Активности ученика: усвајају нове појмове, бележе, повезују, закључују, читају, 

разумевају, излажу усмено, износе своја запажања, оспособљавају се за коришћење 

различитих историјских извора, оспособљавају се да користе историјске карте 

 Активности наставника: дефинише нове појмове, објашњава, упућује, мотивише 

ученике за рад, осособљава ученике да користе различите историјске изворе, 

организује наставу, усмерава ученике и подстиче креативну атмосферу, наводи 

ученике да повезују ново градиво са оним што већ знају, оспособљава ученике да 

користе историјске карте 

      Тема 7: 

 Активности ученика: усвајају нове појмове, бележе, читају, износе своја запажања, 

усмено излажу, дискутују, повезују ново градиво са оним што већ знају, ради задатке, 

оспособавају се за рад на историјској карти, читају и тумаче различите текстове 

 Активности наставника: дефинише нове појмове, упућује, проверава, мотивише 

ученике за рад,  усмерава рад ученика, вреднује, наводи ученике да повезују ново 

градиво са оним што већ знају, оспособљава ученике за рад на историјској карти, 

мотивише ученике на додатна истраживања 

      Тема 8: 

 Активности у ченика: усвајају нове појмове, бележе, закључују, излажу усмено, 

учествују у дискусији, повезују стечена са новим знањима,  читају и тумаче дате 

текстове, оспособљавају се за рад на историјској карти, оспособљавају се да користе 

различите историјске изворе, оспособљавају се да се критички односе према 

различитим историјским изворима, пишу реферате, праве паное 

 Активности наставника: упућује, објашњава, дефинише нове појмове, проверава, 

вреднује, припрема избор из литературе, усмерава рад ученика, подстиче креативну 

атмосферу, наводи ученике да повезују ново градиво са оним што већ знају, 

оспособљава ученике за рад на историјској карти, оспособљава ученике да користе 

различите историјске изворе, оспособљава ученике да се критички односе према 

историјским изворима 

      Тема 9: 

 Активности ученика: повезују стечена знања са новим знањима, усвајају нове појмове, 

бележе, разумевају, закључују, излажу усмено, износе своја запажања, учествују у 

дискусији, читају и тумаче дате текстове, оспособљавају се за рад на историјској 

карти, оспособљавају се да користе различите историјске изворе 

 Активности наставника: организује наставу,дефинише нове појмове, упућује ученике 

да повезују ново градиво са оним што већ знају, објашњава, проверава, припрема 

избор из литературе, подстиче креативну атмосферу, оспособава ученике да користе 

различите историјске изворе, усмерава тумачење историјских извора, оспособљава 

ученике за рад на историјској карти 

      Тема 10:  

 Активности ученика: бележе, повезују, закључују, излажу усмено, учествују у 

дискусији, повезују стечена са новим знањима,  читају и тумаче дате текстове, 
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уочавају сличности и разлике, оспособљавају се да се критички односе према 

историјским изворима 

 Активности наставника: упућује, објашњава, проверава, усмерава рад ученика, прати 

рад ученика, подстиче креативну атмосферу, наводи ученике да повезују ново градиво 

са оним што већ знају, оспособљава ученике да се критички односе према историјским 

изворима 

       

 

Наставне методе: 
- монолошка 

- дијалошка 

- истраживачка 

- илустративно-демонстративна 

- комбиновани рад 

- писани радови 

-  рад на тексту 
 

 

Корелација: 
    -  географија 

    - ликовна култура 

    - српски језик 

    - верска настава 

 

Табела образовних стандарда 
Наставна тема Историјско знање Истраживање и тумачење 

историје 
Свет у другој половини 

XIX и почетком XX века 
7. основни ниво: 
 препознаје значење основних 

појмова из историје 

цивилизације 

 именује најважније појаве из 

опште историје 

 зна на ком простору су се 

одиграле најважније појаве из 

опште историје 

 уме да наведе узроке и 

последице појава из 

прошлости 

8. средњи ниво: 
 уме да повеже личност и 

феномен са временском 

одредницом и периодом 

 препознаје да постоји 

повезаност појава из 

прошлости и садашњости 

 зна и разуме узроке и 

последице важних 

историјских прекретница из 

опште историје 

7. основни ниво: 
 препознаје на основу 

историјских извора о којој 

појави, догађају и личности је 

реч 

 препознаје информације дате у 

форми слике 

 уме да прочита информације 

дате у форми историјске карте 

са легендом 

 зна да исте историјске појаве 

могу различито да се тумаче  

8. средњи ниво: 
 уме да закључи о ком је 

феномену реч на основу 

садржаја писаних историјских 

извора 

 уме да закључи о којем 

феномену је реч на основу 

сликовних извора 

 уме да одреди из којр епохе или 

простора потиче извор када је 

текст непознат ученику 
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9. напредни ниво: 
 уме да објасни 

специфичности важних 

историјских појмова и да их 

примени у одговарајућем 

контексту 

 зна специфичне детаље из 

опште историје 

 уме да закључи зашто је 

дошло до одређених 

историјских догађаја и које 

су последице 

 уме да одреди угао гледања на 

историјску појаву 

9. напредни ниво: 
 уме да одреди анализом извора 

контест у којем је настао и 

контекст о којем говори извор 

 уме да издвоји разлике и 

сличности у тумачењима и 

изворима који се односе на 

исту појаву 

 

Србија, Црна Гора и 

Срби у Хабзбуршком и 

Османском царству од 

Берлинског конгреса до 

Првог светског рата 

7. основни ниво: 
 именује најважније појаве из 

националне историје 

 зна на ком простору су се 

одиграле најважније појаве и 

догађаји из националне и 

опште историје 

 уме да наведе узроке и 

последице најважнијих појава 

из прошлости  

8. средњи ниво: 
 уме да повеже личност и 

историјски феномен са 

одредницом и историјским 

периодом 

 препознаје да постоји 

повезаност националне, 

регионалне и светске 

историје 

 препознаје да постоји 

повезаност прошлости и 

садашњости 

 зна и разуме узроке и 

последице важних 

историјских феномена из 

националне  историје 

9. напредни ниво: 
 зна специфичне детаље из 

националне историје 

 разуме начин на који су 

повезане појаве националне, 

регионалне, опште историје  

 разуме како су повезане 

прошлост и садашњост 

 уме да закључи зашто је 

дошло до одређених 

историјских догађаја и које 

су последице 

 

3. основни ниво: 
 препознаје на основу 

историјских извора о којој 

појави, догађају и личности је 

реч 

 уме да прочита информације 

дате у форми слике  

 уме да прочита историјске 

информације дате у форми 

историјске карте са легендом 

      2.  средњи ниво: 
 уме да закључи о којем 

догађају, личности и феномену 

реч на основу писаних извора 

  уме да закључи о којем је 

феномену реч на основу 

сликовних извора 

 уме да одреди из које епохе или 

простора је извор који је 

непознат ученику 

 уме да одреди угао гледања на 

историјску појаву 

      3.   напредни ниво: 
 уме да анализира и процени 

релевантност историјског 

извора 

 уме да одреди контекст у којем 

је настао извор и контескт о 

којем говори 

 уме да изрази став и мишљење 

о одређеном тумачењу 

историјског феномена и да 

одреди врсту пристрасности 

Први светски рат и 

револуције у Русији и 

Европи 

1. основни ниво: 
 препознаје значење основних 

појмова из историје 

1. основни ниво: 
 препознаје на основу 

историјских извора о којој 
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цивилизације 

 именује најважније појаве из 

опште историје 

 зна на ком простору су се 

одиграле најважније појаве из 

опште историје 

 уме да наведе узроке и 

последице појава из 

прошлости 

 

2. средњи ниво: 
 уме да повеже личност и 

феномен са временском 

одредницом и периодом 

 зна и разуме узроке и 

последице важних 

историјских прекретница из 

опште историје 

 

3. напредни ниво: 
 уме да објасни 

специфичности важних 

историјских појмова и да их 

примени у одговарајућем 

контекст 

 зна специфичне детаље из 

опште историје 

 уме да закључи зашто је 

дошло до неких историјских 

догађаја и које су последице 

 

појави, догађају и личности је 

реч 

 препознаје информације дате у 

форми слике 

 уме да прочита информације 

дате у форми историјске карте 

са легендом 

 уме да прочита историјске 

информације дате у форми 

графикона 

 уме да прочита историјске 

информације дате у форми 

табеле 

 зна да историјске појаве могу 

различито да се тумаче 

2. средњи ниво: 
 уме да закључи о ком је 

феномену реч на основу 

садржаја писаних историјских 

извора 

 уме да закључи о којем 

феномену је реч на основу 

сликовних извора 

 уме да одреди угао гледања на 

историјску појаву 

 препознаје да постоји 

пристрасност у тумачењима 

појединих историјских 

личности, догађаја, феномена 

3. напредни ниво: 
 уме да одреди анализом извора 

контест у којем је настао и 

контекст о којем говори извор 

 уме да издвоји разлике и 

сличности у тумачењима и 

изворима који се односе на 

исту појаву 

Србија и Црна Гора у 

Првом светском рату 
      1. основни ниво: 

 именује најважније појаве из 

националне историје 

 зна на ком простору су се 

одиграле најважније појаве и 

догађаји из националне 

историје 

 уме да наведе узроке и 

последице најважнијих појава 

из прошлости  

      2.   средњи ниво: 
 уме да повеже личност и 

историјски феномен са 

одредницом и историјским 

периодом 

 препознаје да постоји 

повезаност националне, 

регионалне и светске 

       1.  основни ниво: 
 препознаје на основу 

историјских извора о којој 

појави, догађају и личности је 

реч 

 уме да прочита информације 

дате у форми слике  

 уме да прочита историјске 

информације дате у форми 

историјске карте са легендом 

 уме да прочита информације 

дате у форми графикона 

 уме да прочита информације 

дате у форми табеле 

 

      2. средњи ниво: 
 уме да закључи о којем 

догађају, личности и феномену 
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историје 

 зна и разуме узроке и 

последице важних 

историјских феномена из 

националне  историје 

      3.  напредни ниво: 
 уме да објасни 

специфичности важних 

историјских појава и да их 

примени у одређеном 

контексту 

 зна специфичне детаље из 

националне историје 

 разуме начин на који су 

повезане појаве националне, 

регионалне, опште историје  

 уме да закључи зашто је 

дошло до одређених 

историјских догађаја и које 

су последице 

 

реч на основу писаних извора 

  уме да закључи о којем је 

феномену реч на основу 

сликовних извора 

 уме да одреди из које епохе или 

простора је извор који је 

непознат ученику 

 уме да одреди угао гледања на 

историјску појаву  

3.  напредни ниво: 

 уме да анализира и процени 

релевантност историјског 

извора 

 уме да одреди контекст у којем 

је настао извор и контескт о 

којем говори 

 уме да ппрочита информације 

дате у различитим 

модалитетима  и повеже их са 

претходним знањем 

 уме да изрази став и мишљење 

о одређеномтумачењу 

историјског феномена и одреди 

врсту пристрасности 

Свет између Првог и 

Другог светског рата 
       1.  основни ниво: 

 препознаје значење појмоба 

из историје цивилизације  

 именује најважније појаве из 

опште историје 

 зна на ком простору су се 

одиграле најважније појаве и 

догађаји из опште историје 

 уме да наведе узроке и 

последице најважнијих појава 

из прошлости  

      2.   средњи ниво: 
 уме да повеже личност и 

историјски феномен са 

одредницом и историјским 

периодом 

 зна и разуме узроке и 

последице важних 

историјских прекретница из 

опште историје 

      3.  напредни ниво: 

 уме да објасни 

специфичности историјских 

појмова и да их примени у 

одређеном контексту   

 зна специфичне детаље из 

опште историје 

 уме да закључи зашто је 

дошло до одређених догађаја 

и које су последице 

      1.   основни ниво: 
 препознаје на основу 

историјских извора о којој 

појави, догађају и личности је 

реч 

 препознаје информације дате у 

форми слике 

 уме да прочита информације 

дате у форми историјске карте 

са легендом 

 уме да прочита информације 

дате у форми табеле 

 уме да прочита информације 

дате у форми графикона 

 препознаје различита тумачења 

исте историјске појаве 

      2.  средњи ниво: 
 уме да закључи о ком је 

феномену реч на основу 

садржаја писаних историјских 

извора 

 уме да закључи о којем 

феномену је реч на основу 

сликовних извора 

 уме да одреди из које епохе или 

простора је историјски извор 

када је текст непознат ученику  

      3.  напредни ниво: 
 уме да анализира и процени 

релевантност извора 

 уме да одреди анализом извора 
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контест у којем је настао и 

контекст о којем говори извор 

 уме да издвоји разлике и 

сличности у тумачењима и 

изворима који се  односе на 

исту појаву 

Југословенска 

краљевина 
      1.   основни ниво: 

 именује најважније појаве из 

националне историје 

 зна на ком простору су се 

одиграле најважније појаве и 

догађаји из националне 

историје 

 уме да наведе узроке и 

последице најважнијих појава 

из прошлости 

      2.   средњи ниво: 

 уме да повеже личност и 

историјски феномен са 

одредницом и историјским 

периодом 

 препознаје да постоји 

повезаност националне, 

регионалне и светске 

историје 

 зна и разуме узроке и 

последице важних 

историјских феномена из 

националне  историје 

      3.   напредни ниво: 
 уме да објасни 

специфичности важних 

историјских појмове и да их 

примени у одговарајућем 

контексту 

 зна специфичне детаље из 

националне историје 

 разуме начин на који су 

повезане појаве националне, 

регионалне, опште историје 

 уме да закључи зашто је 

дошло до одређених 

историјских догађаја и које 

су последице 

      1.  основни ниво: 
 препознаје на основу 

историјских извора о којој 

појави, догађају и личности је 

реч 

 уме да прочита информације 

дате у форми слике  

 уме да прочита историјске 

информације дате у форми 

историјске карте са легендом 

 зна да историјске појаве могу 

различито да се тумаче 

       2.  средњи ниво: 
 уме да закључи о којем 

догађају, личности и феномену 

реч на основу писаних извора 

  уме да закључи о којем је 

феномену реч на основу 

сликовних извора 

 препознаје да постоји 

пристрасност у тумачењима 

личности, догађаја, феномена  

      3.   напредни ниво: 
 уме да анализира и процени 

релевантност историјског 

извора 

 уме да одреди контекст у којем 

је настао извор и контескт о 

којем говори 

 уме да издвоји сличности и 

разлике у тумачењима извора 

који се односе на исту појаву 

 уме да изрази став и мишљење 

о одређеном тумачењу 

историјског феномена и да 

одреди врсту манипулације 

Други светски рат – 

Тотални рат 
      1.  основни ниво: 

 препознаје значење основних 

појмова из историје 

цивилизације 

 именује најважније појаве 

изопште историје 

 зна на ком простору су се 

одиграле најважније појаве и 

догађаји из опште историје 

 уме да наведе узроке и 

последице најважнијих појава 

      1.   основни ниво: 
 препознаје на основу 

историјских извора о којој 

појави, догађају и личности је 

реч 

 препознаје информације дате у 

форми слике 

 уме да прочита информације 

дате у форми историјске карте 

са легендом 

 уме да прочита информације 
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из прошлости  

      2.   средњи ниво: 
 уме да повеже личност и 

историјски феномен са 

одредницом и историјским 

периодом 

 зна и разуме узроке и 

последице важних 

историјских прекретница из 

опште историје 

      3.   напредни ниво: 
 уме да објасни 

специфичности важних 

појмова и да их примени у 

одговарајућем контексту 

 зна специфичне детаље из 

опште историје 

 уме да закључи зашто је 

дошло до одређених 

историјских догађаја и које 

су последице 

дате у форми табеле 

 уме да прочита дате 

информације дате у форми 

графикона 

      2.   средњи ниво: 
 уме да закључи о ком је 

феномену реч на основу 

садржаја писаних историјских 

извора 

 уме да закључи о којем 

феномену је реч на основу 

сликовних извора 

 уме да одреди угао гледања на 

историјску појаву 

      3.   напредни ниво: 
 уме да одреди анализом извора 

контест у којем је настао и 

контекст о којем говори извор 

 уме да издвоји разлике и 

сличности у тумачењима и 

изворима који се односе на 

исту појаву 

 уме да изрази став и мишљење 

о одређеном тумачењу 

историјских феномена и да 

одреди врсту пристрасности 

Југославија у Другом 

светском рату 
      1.   основни ниво: 

 препознаје значење основних 

појмова из историје 

цивилизације 

 именује најважније појаве из 

националне историје 

 зна на ком простору су се 

одиграле најважније појаве и 

догађаји из националне 

историје 

 уме да наведе узроке и 

последице најважнијих појава 

из прошлости  

      2.   средњи ниво: 
 уме да повеже личност и 

историјски феномен са 

одредницом и историјским 

периодом 

 препознаје да постоји 

повезаност националне, 

регионалне и светске 

историје 

 препознаје да постоји 

повезаност прошлости и 

садашњости 

 зна и разуме узроке и 

последице важних 

историјских феномена из 

националне  историје 

      1.   основни ниво: 
 препознаје на основу 

историјских извора о којој 

појави, догађају и личности је 

реч 

 уме да прочита информације 

дате у форми слике  

 уме да прочита историјске 

информације дате у форми 

историјске карте са легендом 

 уме да прочита информације 

дате у форми табеле 

 уме да прочита информације 

дате у форми графикона 

 препознаје различита тумачења 

исте појаве  

      2.   средњи ниво: 
 уме да закључи о којем 

догађају, личности и феномену 

реч на основу писаних извора 

  уме да закључи о којем је 

феномену реч на основу 

сликовних извора 

 препознаје да постоји 

пристрасност у тумачењима 

историјских личности, догађаја, 

феномена 

      3.   напредни ниво: 
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      3.   напредни ниво: 
 уме да објасни 

специфичности важних 

појмова и да их примени у 

одговарајућем контексту 

 зна специфичне детаље из 

националне историје 

 разуме начин на који су 

повезане појаве националне, 

регионалне, опште историје 

  разуме како су повезане 

прошлост и садашњост 

 уме да закључи зашто је 

дошло до одређених 

историјских догађаја и које 

су последице 

 уме да анализира и процени 

релевантност историјског 

извора 

 уме да одреди контекст у којем 

је настао извор и контескт о 

којем говори 

 уме да издвоји сличности и 

разлике у тумачењима и 

изворима који се односе на 

исту појаву 

 уме да изрази став и мишљење 

о одређеном тумачењу 

историјског феномена и да 

одреди врсту пристрасности 

Свет после Другог 

светског рата 
      1.  основни ниво: 

 именује најважније појаве из 

опште историје 

 зна на ком простору су се 

одиграле најважније појаве и 

догађаји из опште историје 

 уме да наведе узроке и 

последице најважнијих појава 

из прошлости  

      2.  средњи ниво: 
 уме да повеже личност и 

историјски феномен са 

одредницом и историјским 

периодом 

 препознаје да постоји 

повезаност прошлости и 

садашњости 

 зна и разуме узроке и 

последице важних 

историјских прекретница из 

опште историје 

      3.  напредни ниво: 
 уме да објасни 

специфичности важних 

појмова и да их примени у 

одговарајућем контексту 

 зна специфичне детаље из 

опште историје 

  разуме како су повезане 

прошлост и садашњост 

 уме да закључи зашто је 

дошло до одређених 

историјских догађаја и које 

су последице 

      1.  основни ниво: 
 препознаје на основу 

историјских извора о којој 

појави, догађају и личности је 

реч 

 препознаје информације дате у 

форми слике 

 уме да прочита информације 

дате у форми историјске карте 

са легендом 

      2.  средњи ниво: 
 уме да закључи о ком је 

феномену реч на основу 

садржаја писаних историјских 

извора 

 уме да закључи о којем 

феномену је реч на основу 

сликовних извора 

 уме да одреди из које епохе или 

простора је извор када је текст 

непознат ученику 

      3.   напредни ниво: 
 уме да анализира и процени 

релевантност извора 

 уме да одреди анализом извора 

контест у којем је настао и 

контекст о којем говори извор 

 

 

 

Југославија после 

Другог светског рата 
      1.  основни ниво: 

 препознаје значење основних 

појмова из историје 

цивилизације 

      1.  основни ниво: 
 препознаје на основу 

историјских извора о којој 

појави, догађају и личности је 



 

480 

 

 именује најважније појаве из 

националне историје 

 зна на ком простору су се 

одиграле најважније појаве и 

догађаји из националне 

историје 

 уме да наведе узроке и 

последице најважнијих појава 

из прошлости  

      2.  средњи ниво: 
 уме да повеже личност и 

историјски феномен са 

одредницом и историјским 

периодом 

 препознаје да постоји 

повезаност националне, 

регионалне и светске 

историје 

 препознаје да постоји 

повезаност прошлости и 

садашњости 

 зна и разуме узроке и 

последице важних 

историјских феномена из 

националне  историје 

      3.  напредни ниво: 
 зна специфичне детаље из 

националне историје 

 разуме начин на који су 

повезане појаве националне, 

регионалне, опште историје 

  разуме како су повезане 

прошлост и садашњост 

 уме да закључи зашто је 

дошло до одређених 

историјских догађаја и које 

су последице 

 

реч 

 уме да прочита информације 

дате у форми слике  

 уме да прочита историјске 

информације дате у форми 

историјске карте са легендом 

 зна да исте појаве могу 

различито да се тумаче 

 препознаје различита тумачења 

исте историјске појаве  

      2.  средњи ниво: 
 уме да закључи о којем 

догађају, личности и феномену 

реч на основу писаних извора 

  уме да закључи о којем је 

феномену реч на основу 

сликовних извора 

 препознаје да постоји 

пристрасност у тумачењима 

личности, догађаја, феномена  

     3.  напредни ниво: 
 уме да анализира и процени 

релевантност историјског 

извора 

 уме да одреди контекст у којем 

је настао извор и контескт о 

којем говори 

 уме да издвоји разлике и 

сличности у тумачењима и 

изворима који се односе на 

исту појаву 

 уме да изрази став и мишљење 

о одређеном феномену и да 

одреди врсту пристрасности  

 

 

План евалуације 
Начин провере исхода Тематске области 
Усмена провера знања  Свет у другој половини XIX и почетком XX 

века 

 Први светски рат и револуције у Русији и 

Европи 

 Србија и Црна Гора у Првом светском рату 

 Свет између Првог и Другог светског рата 

 Југословенска краљевина 

 Други светски рат – Тотални рат 

 Југославија у Другом светском рату 
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 Свет после Другог светског рата 

 Југославија после Другог светског рата 

Израда паноа и реферата  Србија, Црна Гора и Срби у Хабзбуршком и 

Османском царству од Берлинског конгреса 

до Првог светског рата 

 Први светски рат и револуције у Европи 

 Србија и Црна Гора у Првом светском рату 

 Свет између Првог и Другог светског рата 

 Други светски рат 

 Југославија у Другом светском рату 

Писмена провера знања 

 
 Свет у другој половини XIX и почетком XX 

века 

 Први светски рат и револуције у Русији и 

Европи 

 Србија и Црна Гора у Првом светском рату 

 Свет између Првог и Другог светског рата 

  Југословенска краљевина 

 Други светски рат – Тотални рат 

 Југославија у Другом светском рату 

 

 
8.1.5.1. Додатна настава из историје организује се у осмом разреду за ученике који изузетно 

напредују у раду. Програмски садржаји ове наставе обухватају изабране садржаје из редовне 

наставе који се сада обрађују комплексније, историјске изворе за период који се обрађује у 

редовној настави. 

8.1.5.2.Допунска настава се организује и 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 у основној  школи. 

 

8.1.5.3.Слободне активности ученика, који су посебно заинтересовани за историју, могу се 

организовати кроз разне секције младих историчара. 
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                                            8. 1. 6.  ГЕОГРАФИЈА 

 

Годишњи фонд наставе географије износи 68 часова 

Недељни фонд наставе географије износи 2 часа 

 

 

          Циљ  овог наставног предмета је да ученици кроз њега упознају основне објекте, појаве и 

процесе у простору, њихове узрочно – последичне везе и односе, и на основу тога изграђују 

сопствено географско мишљење о свом завичају, држави, континенту и свету као целини. 

Настава географије оспособљава ученике да користе географску карту, раде на терену и 

самостално проналазе и анализирају изворе географских информација.  Ученици ће изграђивати 

свест о значају заштите свих геосфера као еколошког оквира за живот на земљи и формирати 

одговоран однос према животној средини. Улога географије је и у развијању толерантног става 

према различитим народима, њиховим културама и начину живота. 

 

Исходи наставе географије у 8. разреду основне школе је да ученицима пружи знања и 

објашњења о географским појавама, објектима и процесима на територији наше државе. 

Ослањајући се на претходно стечена знања и умења ученика, настава географије омогућава 

тумачење и разумевање сложених друштвеногеографских промена и процеса  у нашој држави, на 

Балканском полуострву, Европи и свету. 

 

 Задаци наставе географије су вишеструки. Њиховим остваривањем ученици треба да: 

- Одређују, повезују и схватају значај географског положаја своје земље на Блкану, у 

Европи и у свету; 

- овладају елементарним знањима о природно - географским и друштвено географским 

објектима, појавама и процесима на територији  Србије и Црне Горе; 

- схватају и разумеју закономерни развој географске средине као резултат интеракције 

природних појава, процеса и човека; 

- упознају природне лепоте и културну баштину наше земље; 

- упознају природне и друштвене карактеристике географске регије у којој живе повезују 

појаве и процесе на националном и глобалном нивоу; 

- повезују знања из географије са знањима из сродних наставних предмета; 

- схватају потребу и значај очувања природе и природних ресурса; 

- развијају осећања социјалне припадности и привржаности сопственој нацији и култури и 

активно доприносе очувању и неговању националног и културног идентитета; 

- развијају међусобно уважавање, сарадњу и солидарност између припадника различитих 

социјалних, етничких и културних група и да доприносе друштвеној кохезији; 

- подржавају процесе међународне интеграције наше земље; 

- користе различите изворе информација и уочавају њихову важност у географским 

сазнањима; 

- се оспособљавају да на терену осматрају, мере, анализирају, интервјуишу, скицирају и 

прикупљају податке; 

- развијају способност исказивања географског знања речима, сликом, квантитативно, 

табеларно, графички и шематски; 

- се обуче техникама тимског / групног одлучивања; 

- се оспособе за континуирано образовање и самообразовање. 
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Садржаји програма 

 

 Увод у програмске садржаје (1); 

 Географски положај, границе и величина Србије (2); 

 Природне одлике (29); 

 Становништво и насеља (8); 

 Привреда Србије (18); 

 Завичајна Географија (3); 

 Срби ван граница Србије(2); 

 Србија у савременим интеграционим процесима (3); 

 Систематизација градива(2) 

 

Корелација са другим предметима: историја, биологија, хемија, физика, математика, 

информатика, ликовна култура 

 

Наставне методе: монолошка, дијалошка, илустративно-демонстративна 

 

Активности наставника: организује, информише, објашњава, стимулуше, подстиче, прати 

развој, преноси знање, навике и вештине, проверава знање, оцењује, утиче на социјалне односе у 

одељењу... 

 

Активности ученика: активни су слушаоци, решавају задатке, јачају самосталност и способност 

индивидуалног учења, вежбају, понављају, организују... 

 

Начин оцењивања: 

- Усмено проверавање наставног градива уз коришћење илустративних средстава (географска 

карта Србије, графички прикази, сликовити материјал); 

- Вежбе на немој карти; 

- По потреби, кратке, петнаестоминутне вежбе;  

- Оцењивање тематских радова (реферати) и презентација; 

- Провера домаћих  задатака. 

 

Литература за остваривање програма: 
- Географија 8 - аутори Винко Ковачевић, мр Сања Топаловић, издавачка кућа КЛЕТТ, ИСБН 

978-86-7762-737-9, Београд, 2018.год 

Географски атлас, географска карта Србије, Неме карте Србије 
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ГЛОБАЛНИ ПЛАН 
Тема  обрада утврђивање укупно корелација 

Увод у програмске 

садржаје 

1  1  

Географски положај, 

границе и величина 

1 1 2 историја 

Природне одлике Србије 18 11 29 Биологија, 

историја,физика, 

хемија, ликовна 

култура 

Становништво и насеља 5 3 8 Историја, биологија, 

математика 

Привреда Србије 12 6 18 Историја, физика, 

биологија 

Завичајна географија 2 1 3 Историја, биологија 

Срби ван граница Србије 1 1 2 Историја, биологија, 

информатика, 

математика 

Србија у савременим 

интеграцијским процесима 

2 1 3 историја 

Систематизација градива   2  

 

Образовни стандарди за наставу географије 8. разреда  
Редни број 

наставне 

теме 
НАСТАВНА ТЕМА 

Образовни стандарди 
Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

 

I 

 

Увод 
 

- 

 

- 

 

- 

 

II 

 

Географски 

положај,величин

а и границе 

Србије 

 

Г.Е. 1.1.3. Препознаје 

и чита географске и 

допунске елементе 

карте 
Г.Е. 1.4.1. Препознаје 

основне природне и 

друштвене одлике 

наше земље 

Г.Е. 2.1.2. Одређује положај 

места и тачака на 

геог.карти 

Г.Е. 2.1.3. Препознаје и 

објашњава географске 

чињенице – објекте, појаве, 

процесе који су 

представљени моделом, 

сликом, графиком, 

табелом.. 

Г.Е. 2.1.4. . Приказује 

понуђене географске 

податке: на немој карти, 

разним средствима -бојама, 

линијама, симболичким 

картографским знацима 

Г.Е. 2.4.1. Описује природне 

и друштвене одлике наше 

земље и наводи њене 

географске регије 

 

Г.Е. 3.1.1. Доноси 

закључке о просторним 

(топографским) и 

каузалним везама 

географских чињеница – 

објеката, појава, процеса 

и односа на основу 

анализе географске 

карте 

Г.Е. 3.4.1. објашњава 

географске везе 

(просторне и каузалне, 

директне и индиректне) 

и законитости (опште и 

посебне) у нашој земљи 

и уме да издвоји 

географске регије 

 

III 

 

Природне одлике 

Србије 

 

Г.Е. 1.1.3. Препознаје 

и чита географске и 

допунске елементе 

карте 

Г.Е. 2.1.2. Одређује положај 

места и тачака на 

геог.карти 

Г.Е. 2.1.3. Препознаје и 

објашњава географске 

чињенице – објекте, појаве, 

 

Г.Е. 3.1.1. Доноси 

закључке о просторним 

(топографским) и 

каузалним везама 
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Г.Е. 1.4.1. Препознаје 

основне природне и 

друштвене одлике 

наше земље 

процесе који су 

представљени моделом, 

сликом, графиком, 

табелом.. 

Г.Е. 2.1.4. . Приказује 

понуђене географске 

податке: на немој карти, 

разним средствима -бојама, 

линијама, симболичким 

картографским знацима 

Г.Е. 2.4.1. Описује природне 

и друштвене одлике наше 

земље и наводи њене 

географске регије 

географских чињеница – 

објеката, појава, процеса 

и односа на основу 

анализе географске 

карте 

Г.Е. 3.4.1. објашњава 

географске везе 

(просторне и каузалне, 

директне и индиректне) 

и законитости (опште и 

посебне) у нашој земљи 

и уме да издвоји 

географске регије 

 

IV 

 

Становниство и 

насеља Србије 

 

Г.Е. 1.1.3. Препознаје 

и чита географске и 

допунске елементе 

карте 
Г.Е. 1.4.1. Препознаје 

основне природне и 

друштвене одлике 

наше земље 

 

Г.Е. 2.1.2. Одређује положај 

места и тачака на 

геог.карти 

Г.Е. 2.1.3. Препознаје и 

објашњава географске 

чињенице – објекте, појаве, 

процесе који су 

представљени моделом, 

сликом, графиком, 

табелом.. 

Г.Е. 2.1.4. . Приказује 

понуђене географске 

податке: на немој карти, 

разним средствима -бојама, 

линијама, симболичким 

картографским знацима 

Г.Е. 2.4.1. Описује природне 

и друштвене одлике наше 

земље и наводи њене 

географске регије 

 

Г.Е. 3.1.1. Доноси 

закључке о просторним 

(топографским) и 

каузалним везама 

географских чињеница – 

објеката, појава, процеса 

и односа на основу 

анализе географске 

карте 

Г.Е. 3.4.1. објашњава 

географске везе 

(просторне и каузалне, 

директне и индиректне) 

и законитости (опште и 

посебне) у нашој земљи 

и уме да издвоји 

географске регије 

 

V 

 

Привреда Србије 

 

 

Г.Е. 1.1.3. Препознаје 

и чита географске и 

допунске елементе 

карте 
Г.Е. 1.4.1. Препознаје 

основне природне и 

друштвене одлике 

наше земље 

 

Г.Е. 2.1.2. Одређује положај 

места и тачака на 

геог.карти 

Г.Е. 2.1.3. Препознаје и 

објашњава географске 

чињенице – објекте, појаве, 

процесе који су 

представљени моделом, 

сликом, графиком, 

табелом.. 

Г.Е. 2.1.4. . Приказује 

понуђене географске 

податке: на немој карти, 

разним средствима -бојама, 

линијама, симболичким 

картографским знацима 

Г.Е. 2.4.1. Описује природне 

и друштвене одлике наше 

земље и наводи њене 

географске регије 

 

Г.Е. 3.1.1. Доноси 

закључке о просторним 

(топографским) и 

каузалним везама 

географских чињеница – 

објеката, појава, процеса 

и односа на основу 

анализе географске 

карте 

Г.Е. 3.4.1. објашњава 

географске везе 

(просторне и каузалне, 

директне и индиректне) 

и законитости (опште и 

посебне) у нашој земљи 

и уме да издвоји 

географске регије 

 

VI 

 

Завичајна 

географија 

 

Г.Е. 1.1.3. Препознаје 

и чита географске и 

допунске елементе 

карте 
Г.Е. 1.4.1. Препознаје 

основне природне и 

друштвене одлике 

наше земље 

Г.Е. 2.1.2. Одређује положај 

места и тачака на 

геог.карти 

Г.Е. 2.1.3. Препознаје и 

објашњава географске 

чињенице – објекте, појаве, 

процесе који су 

представљени моделом, 

сликом, графиком, 

табелом.. 

Г.Е. 2.1.4. . Приказује 

понуђене географске 

податке: на немој карти, 

разним средствима -бојама, 

 

Г.Е. 3.1.1. Доноси 

закључке о просторним 

(топографским) и 

каузалним везама 

географских чињеница – 

објеката, појава, процеса 

и односа на основу 

анализе географске 

карте 

Г.Е. 3.4.1. објашњава 

географске везе 
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линијама, симболичким 

картографским знацима 

Г.Е. 2.4.1. Описује природне 

и друштвене одлике наше 

земље и наводи њене 

географске регије 

(просторне и каузалне, 

директне и индиректне) 

и законитости (опште и 

посебне) у нашој земљи 

и уме да издвоји 

географске регије 

 

VII 

 

Срби ван граница 

Србије 

 

 

- 

 

- 

 

Г.Е. 3.3.1. Објашњава 

утицај природних и 

друштвених фактора на 

развој и размештај 

становништва и насеља 

 

VIII 

Србија у 

савременим 

интеграцијским 

процесима 

 

- 

 

 

Г.Е. 2.3.2. Именује 

међународне 

организације у свету 

(EU, UNICEF, UN, 

UNESKO, FAO, 

ЦРВЕНИ КРСТ) 

 

- 

 

 За додатну наставу опредељују се ученици изнадпросечних способности и посебних 

интересовања за наставу географије. 

 

8. 1.6. 1.Оперативни план рада додатне наставе географије (8.разред) 

Садржај Задаци 

1. Географски положај Србије Разумевање значаја географског положаја 

2. Геолошки развој територије Стицање нових сазнања 

3.Делиблатска пешчара Разумевање постанка и утицаја човека на њу 

4. Шумадија Стицање нових сазнања 

5. Динарски предео Упознавање природних реткости 

6. Пећине источне Србије Упознавање природних реткости 

7.Климатски фактори и елементи Схватање утицаја климатских фактора 

8. Хидрографска мрежа Упознавање природних реткости 

9. Обедска бара Упознавање природних реткости 

10. Национални паркови Схватање значаја заштите природних лепота 

11. Миграције становништва Разумевање распореда становништва 

12. Структуре становништва Истицање националне разноликости 

становништва 

13. Насеља Схватање утицаја историјских прилика на 

насеља 

14. Рударство и енергетика Упознавање са ресурсима 

15. Важнији путни правци Разумевање утицаја положаја на саобраћај  

16. Потенцијали за развој туризма Уочавање потенцијала али и проблема 
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8. 1. 7. ФИЗИКА 

 

 Годишњи фонд наставе физике износи 68 часова 

Недељни фонд наставе физике износи 2 часа 

 

 

Циљ и задаци 

    Општи циљ наставе физике јесте да ученици упознају природне појаве и основне природне 

законе, да стекну основну научну писменост, да се оспособе за уочавање и распознавање 

физичких појава у свакодневном животу и за активно стицање знања о физичким појавама  кроз 

истраживање, оформе основу научног метода и да се усмере према примени физичких закона у 

свакодневном живозу и раду. 

     Остали циљеви и задаци наставе физике су: 

- развијање функционалне писмености; 

- упознавање основних начина мишљења и расуђивања у физици; 

- разумевање појава, процеса и односа у природи на основу физичких закона; 

- развијање способности за активно стицање знања о физичким појавама кроз истраживање; 

- развијање радозналости, способности рационалног расуђивања, самосталности у 

мишљењу и вештине јасног и прецизног расуђивања; 

- развијање логичког и апстрактног мишљења; 

- схватање смисла и метода остваривања експеримената и значаја мерења; 

- решавање једноставних проблема и задатака у оквиру наставних садржаја; 

- развијање способности за примену знања из физике; 

- схватање повезаности физичких појава и екологије и развијање свести потреби заштите, 

обнове и унапређивања животне средине; 

- развијање радних навика и сколности ка изучавању наука у природи; 

- развијање свести о сопственим знањима, способностима и даљој професионалној 

оријентацији. 

 

Оперативни задаци - ученик треба да: 

- разликује скаларневеличине (време,маса,рад,енергија,количина 

наелектрисања,електрични рад ) од оних које су дефинисане интезитетом, правцем, 

смером ( брзина, убрзање, сила,јачина електричног поље...); 

- уме да слаже и разлаже силу,јачину електричног поља...; 

- разликује различите врсте кретања (транслаторно, осцилаторно, таласно) и зна њихове 

карактеристике; 

- зна основне карактеристике звука и светлости; 

- зна да је брзина светлости у вакууму највећа постојећа брзина у природи; 

- зна услове за настанак струје и Омов закон; 

- уме да рукује мерним инструментима; 

- користи јединице Међународног система (SI) за одговарајуће физичке величине. 

 

Садржаји програма 

 

 Осцилаторно и таласно кретање (4+3+1); 

 Светлосне појаве (7+6+2); 
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 Електрично поље (5+5+0); 

 Електрична струја (8+8+3); 

 Магнетно поље (4+2+0); 

 Елементи атомске и нуклеарне физике (5+3+0); 

 Физика и савремени свет (2+0). 

 

 

 

Образовни стандарди за физику су одређени за крај образовног образовања на три нивоа 

постигнућа: основном, средњем и напредном. Основни ниво би требало да савлада 80% и више 

ученика, средњи 50% ученика и напредни 25% ученика. Који се стандарди користе у седмом 

разреду дато је у табели по наставним темама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема обрада утврђивање 
Лабораторијске 

вежбе 
укупно корелација 

Осцилаторно и 

таласно кретање 
4 3 1 8  

Светлосне појаве 7 6 2 15 
Географија, 

Биологија 

Електрично поље 5 5 0 10 
Техничко 

образовање 

Електрична струја 8 8 3 19 
Техничко 

образовање 

Магнетно поље 4 2 0 
 

6 
Физика 6 разред 

Елементи атомске и 

нуклеарне физике 
5 3 0 8 

Математика, 

Хемија 

Физика и савремени 

свет 
2 0 0 2  

    68  
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Редни 

број 

наставне 

теме 

 

 

НАСТАВНА ТЕМА 

                                          Образовни стандарди 

 

Основни ниво 

 

  Средњи ниво 

 

 Напредни ниво 

1. 

Осцилаторно и 

таласно кретање 

 

ФИ.1.2.1.Уме да препозна врсту кретања 

према облику путање 

 

ФИ.2.2.3.уме да препозна основне појмове 

који описују осцилаторно к ретање, 

 ФИ.2.7.3.уме да реализује експеримент по 

упутству 

 

ФИ.3.2.2.уме да примени односе између физ. 

величина које описују осцилаторно кретање, 

ФИ.3.2.3.зна како се мењају положај и брзина 

при осцилаторном кретању, 

ФИ.3.2.4.зна основне физ. величине које 

описују таласно кретање, 

ФИ.3.2.5.уме да препозна основне особине 

звука,  

ФИ.3.4.1.уме да претвара јединице изведених 

физ. величина у одговарајуће јединице 

SIсистема 

2. 

Светлосне појаве    

ФИ.3.2.5.уме да препозна основне особине 

светлости, ФИ.3.2.6.зна како се прелама и 

одбија светлост 

3. 

Електрично поље  

ФИ.1.1.2.уме да препозна смер деловања 

магнетне и електростатичке силе 

 

ФИ.2.4.3.уме да користи префиксе и 

претвара бројне вредности физ.величина из 

једне у другу 

 

4. 

Електрична струја  

ФИ.1.3.1.уме да препозна да струја тече 

само кроз проводне материјале, 

ФИ.1.3.2.уме да препозна магнетне 

ефекте електричне струје, ФИ.1.4.1.уме 

да чита мерну скалу и зна да одреди 

вредност најмањег подеока 

 

ФИ.2.3.1.зна да разликује проводнике и 

изолаторе,  

ФИ.2.3.2.зна називе основних елемената 

електричног кола, 

 ФИ.2.3.3.уме да препозна да ли су извори 

везани редно или паралелно, ФИ.2.3.4.уме да 

израчуна отпор,јачину струје или напон ако 

су му познате друге две величине,  

ФИ.2.3.5.уме да препозна топлотне ефекте 

електричне струје, ФИ.2.3.6.разуме појмове 

енергије и снаге електричне струје 

 

ФИ.3.3.1.зна како се везују отпорници и 

инструменти у електричном колу 

5. 

Магнетно поље ФИ.1.1.2.уме да препозна смер деловања 

магнетне и електростатичке силе, 

ФИ.1.3.2.уме да препозна магнетне 

ефекте електричне струје 
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8. 1.7. 1. Додатна настава из физике организује се у осмом разреду за ученике који изузетно 

напредују у раду. Програмски садржаји ове наставе обухватају изабране садржаје из редовне 

наставе који се сада обрађују комплексније и 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. Оријентационе теме су:   

- Резонанција.Одређивање брзине звука у ваздуху 

- Помрачење Сунца и Месеца 

- Решавање проблема који се односе на закон одбијања светлости, сферна огледала и 

конструкцију лика 

- Тотална рефлексија и њена примена 

- Решавање проблема који се односе на закон преламања светлости,тоталну 

рефлексију,сочива и оптичке инструменте 

- Решавање проблема који се односе на закон о одржању количине 

наелектрисања,Кулонов закон,рад у електричном пољу и напон 

- Амперметар и волтметар у електричном колу.Коришћење мултимера 

- Решавање проблема који се односе на Омов закон,рад и снагу електричне струје и 

Џулов закон 

-  Кирхофова правила 
-  Решавање проблема применом Кирхофових правила 
-  Решавање проблема из области електромагнетне индукције    
                                                                                                                                                                                               

 Допунска настава се организује и 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. 

 

        Активности наставника: планирање и организација наставе, преношење знања, 

навика и развијање адекватних способности код ученика, стимулисање, подстицање, 

мотивисање ученика, проверавање знања, оцењивање, утицај на социјалне односе у 

одељењу, праћење ефеката сопственог рада... 

 

        Активности ученика: активно учествују у раду, прате, процењују, слушају, 

уочавају, бележе, решавају проблеме, понављају, решавају задатке, јачају самосталност у 

учењу, међусобно сарађују... 

 

Наставне методе:  
- дијалошка 
- монолошка 
- лабораторијска  
- демонстративна и 

- комбиновани рад. 
 

        Начин оцењивања: 

Из физике ученици  добијају оцене на: 



 

491 

 

7) усменим одговорима  (ученик добије једну оцену за степен усвојености знања из једне 

наставне теме; ако је ученик незадовољан тренутном оценом може да је поправи и 

тако добије још једну оцену.) 

8) контролним задацима (контролни задатак садржи рачунске задатке из одговарајуће 

наставне теме ) 

9) активност на часу, изради домаћих задатака, сналажљивости у реализацији 
лабораторијских вежби (тамо где су могуће), праћењу рада на часу, 

бележење...(добија се једна оцена за једно тромесечје) 

 У осмом разреду ученик добија по две оцене (једна на усменом одговарању и једна на 

контролном задатку) из следећих наставних тема: осцилаторно и таласно кретање, светлосне 

појаве, електрично поље, електрична струја. Једну оцену само на усменом одговарању 

добија из наставних тема: магнетно поље и елементи атомске и нуклеарне физике. 

 На основу изложеног намеће се закључак да у сваком полугодишту је неминовно да 

сваки ученик има више од прописаних четири оцена. Тачно четири оцене може да има 

ученик који дуго изостаје са наставе  па му се одложи одговарање да би се упознао са 

актуелним градивом на часу или ученик који намерно изостаје са контролних вежби. Тада 

ученик добија једну оцену на усменом одговарању из једне наставне теме (рачунске задатке 

ради на табли што улази у дату оцену). 
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                                            8. 1. 8. МАТЕМАТИКА 

 

Годишњи фонд наставе математике износи 136 часова 

Недељни фонд наставе математике износи 4 часа 

 

 

   Циљ и задаци 

     Циљ наставе математике у основној школи јесте: да ученици усвоје елементарна 

математичка знања која су потребна за схватање појава и зависности у животу и 

друштву; да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању 

разноврсних задатака из животне праксе, за успешно настзављање математичког 

образовања и за самообразовање; као и да доприносе развијању менталних способности, 

формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика. 

 

Оперативни задаци  наставе математике јесу да оспособи ученике да: 

- схвате основна својства једнаскости и неједнакости 

- умеју да решавају линеарне једначине и неједначине  и системе линеарних једначина са 

једном и две непознате на основу еквивалентних трансформација  

као и да решење тумаче графички 

- могу да  изразе метематичким језиком  и реше одговарајуће текстуалне  задатке, 

нарочито помоћу једначина 

- могу да уоче функционалне зависности у разним областима и да их приказују на 

различите начине 

- прошире и продубе знања о функцијама упознавањем линеарне функције и њених 

својстава, тако да могу поуздано да цртају и читају разне графике у вези са том 

функцијом 

- умеју да састављају разне таблице и цртају одговарајуће графиконе – дијаграме  разних 

стања, појава и процеса 

- схвате међусобне односе тачака, правих и равни у простору 

- упознају најбитније чињенице о пројекцијама на раван 

- упознају геометријска тела (призму,пирамиду, ваљак, купу и лопту),њихове елементе и 

својства, умеју да цртају мреже и да израчунавају површину и запремину тела 

- примењују знања о геометријским телима у пракси,повезујући садржаје математике и 

других области, па тако стичу одређену политехничку културу 

- примењују елементе дедуктивног закључивања. 
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методе 

 

 

активности 

ученика 

 

 

активности 

наставника 

 

 

корелација 

 

 

наставна 

средства 

 

начин 

праћења и 

оцењивања 

1 
 

СЛИЧНОСТ 

ТРОУГЛОВА 

7 5 2 

-вербални метод 

-демонстративни 

метод 

-метод решавања 

проблема 

-самостални рад 

-слушање 

-повезивање 

-мат.изражавање 

-демон.решења 

-увежбавање 

-примена стечених 

знања 

-пост. питања 

-обележавање 

-реш.проблема у 

групи или самост. 

-орг. наставног 

процеса 

-реализација наст. 

процеса 

-мотивација ученика 

-праћење напредовања 

сваког ученика 

-партнер у педагошкој 

комуникацији 

-ликовна 

култура 

- техничко и 

информатичко 

образовање 

 

-табла 

-креда 

-уџбеник 

-прибор за 

цртање 

-усмено 

испитивање 

-писмено 

(контролни рад, 

писмени задатак) 

-активност на часу 

 

 

2 

 

 

ТАЧКА, ПРАВА 

И РАВАН 

 

 

 

13 

 

 

 

 

8 

 

 

 

5 

-вербални метод 

-демонстративни 

метод 

-метод решавања 

проблема 

-самостални рад 

-слушање 

-повезивање 

-мат.изражавање 

-демон.решења 

-увежбавање 

-примена стечених 

знања 

-пост. питања 

-обележавање 

-реш.проблема у 

групи или самост. 

-орг. наставног 

процеса 

-реализација наст. 

процеса 

-мотивација ученика 

-праћење напредовања 

сваког ученика 

-партнер у педагошкој 

комуникацији 

-ликовна 

култура 

- техничко  и 

информатичко 

образовање 

-физика 

-табла 

-креда 

-уџбеник 

-прибор за 

цртање 

-усмено 

испитивање 

-писмено 

(контролни рад, 

писмени задатак) 

-активност на часу 

 

 

3 

 

ЛИНЕАРНЕ 

ЈЕДНАЧИНЕ И 

НЕЈЕДНАЧИНЕ 

С ЈЕДНОМ 

НЕПОЗНАТОМ 

22 9 13 

-вербални метод 

-демонстративни 

метод 

-метод решавања 

проблема 

-самостални рад 

-слушање 

-повезивање 

-мат.изражавање 

-демон.решења 

-увежбавање 

-примена стечених 

знања 

-пост.питања 

-реш.проблема у 

групи или самост. 

-орг. наставног 

процеса 

-реализација наст. 

процеса 

-мотивација ученика 

-праћење напредовања 

сваког ученика 

-партнер у педагошкој 

комуникацији 

- техничко  и 

информатичко 

образовање 

-физика 

-табла 

-креда 

-уџбеник 

 

-усмено 

испитивање 

-писмено 

(контролни рад, 

писмени задатак) 

-активност на часу 

 

 

4 

 

 

 

 

ПРИЗМА 

 

 

 

12 

 

 

 

4 

 

 

 

8 

-вербални метод 

-демонстративни 

метод 

-метод решавања 

проблема 

-самостални рад 

-слушање 

-повезивање 

-мат.изражавање 

-демон.решења 

-увежбавање 

-примена стечених 

знања 

-пост. питања 

-обележавање 

-реш.проблема у 

групи или самост. 

-орг. наставног 

процеса 

-реализација наст. 

процеса 

-мотивација ученика 

-праћење напредовања 

сваког ученика 

-партнер у педагошкој 

комуникацији 

-ликовна 

култура 

- техничко  и 

информатичко 

образовање 

-физика 

-табла 

-креда 

-уџбеник 

-прибор за 

цртање 

-модели 

-усмено 

испитивање 

-писмено 

(контролни рад, 

писмени задатак) 

-активност на часу 
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5 

 

 

 

 

 

 

 

ПИРАМИДА 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

10 

-вербални метод 

-демонстративни 

метод 

-метод решавања 

проблема 

-самстални рад 

-слушање 

-повезивање 

-мат.изражавање 

-демон.решења 

-увежбавање 

-прим. Стеч. знања 

-пост. питања 

-обележавање 

-реш.проблема у 

групи или самост. 

-орг. наставног 

процеса 

-реализација наст. 

процеса 

-мотивација ученика 

-праћење 

напредовања сваког 

ученика 

-партнер у педагошкој 

комуникацији 

-ликовна 

култура 

- техничко  и 

информатичко 

образовање 

-физика 

-табла 

-креда 

-уџбеник 

-прибор за 

цртање 

-модели 

 

-усмено 

испитивање 

-писмено 

(контролни рад, 

писмени задатак) 

-активност на часу 

 

 

6 

 

 

 

 

 

ЛИНЕАРНА 

ФУНКЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

-вербални метод 

-демонстративни 

метод 

-метод решавања 

проблема 

-самостални рад 

-слушање 

-повезивање 

-мат.изражавање 

-демон.решења 

-увежбавање 

-примена стечених 

знања 

-пост. питања 

-обележавање 

-реш.проблема у 

групи или самост. 

-орг. наставног 

процеса 

-реализација наст. 

процеса 

-мотивација ученика 

-праћење 

напредовања сваког 

ученика 

-партнер у педагошкој 

комуникацији 

-ликовна 

култура 

- техничко  и 

информатичко 

образовањека 

-табла 

-креда 

-уџбеник 

-прибор за 

цртање 

-усмено 

испитивање 

-писмено 

(контролни рад, 

писмени задатак) 

-активност на часу 

7 

 

 

СИСТЕМИ 

ЛИНЕАРНИ

Х 

ЈЕДНАЧИН

А С ДВЕ 

НЕПОЗНАТ

Е 

 

 

 

 

 

18 

 

 

6 

 

 

12 

-вербални метод 

-демонстративни 

метод 

-метод решавања 

проблема 

-амостални рад 

-слушање 

-повезивање 

-мат.изражавање 

-демон.решења 

-увежбавање 

-примена стечених 

знања 

-пост. питања 

-реш.проблема у 

групи или самост. 

-орг. наставног 

процеса 

-реализација наст. 

процеса 

-мотивација ученика 

-праћење 

напредовања сваког 

ученика 

-партнер у педагошкој 

комуникацији 

- техничко  и 

информатичко 

образовање 

-физика 

-табла 

-креда 

-уџбеник 

 

-усмено 

испитивање 

-писмено 

(контролни рад, 

писмени задатак) 

-активност на часу 

8 

 

ГРАФИЧКО 

ПРЕДСТАВЉА

ЊЕ 

СТАТИСТИЧК

ИХ 

ПОДАТАКА 

8 3 5 

-вербални метод 

-демонстративни 

метод 

-метод решавања 

проблема 

-самостални рад 

слушање 

-повезивање 

-мат.изражавање 

-демон.решења 

-увежбавање 

-примена стечених 

знања 

-пост. питања 

-обележавање 

-реш.проблема у 

групи или самост. 

-орг. наставног 

процеса 

-реализација наст. 

процеса 

-мотивација ученика 

-праћење 

напредовања сваког 

ученика 

-партнер у педагошкој 

комуникацији 

-физика 

-хемија 

-биологија 

-историја 

-географија 

-табла 

-креда 

-уџбеник 

-прибор за 

цртање 

-модели 

-усмено 

испитивање 

-писмено 

(контролни рад, 

писмени задатак) 

-активност на часу 
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 9 

 

 

 

ВАЉАК 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

3 

 

 

 

5 

-вербални метод 

-демонстративни 

метод 

-метод решавања 

проблема 

-самостални рад 

слушање 

-повезивање 

-мат.изражавање 

-демон.решења 

-увежбавање 

-примена стечених 

знања 

-пост. питања 

-обележавање 

-реш.проблема у 

групи или самост. 

-орг. наставног 

процеса 

-реализација наст. 

процеса 

-мотивација ученика 

-праћење 

напредовања сваког 

ученика 

-партнер у педагошкој 

комуникацији 

-ликовна 

култура 

- техничко  и 

информатичко 

образовање 

-физика 

-табла 

-креда 

-уџбеник 

-прибор за 

цртање 

-модели 

-усмено 

испитивање 

-писмено 

(контролни рад, 

писмени задатак) 

-активност на часу 

 

 

 

10 

 

 

 

КУПА 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

3 

 

 

 

6 

-вербални метод 

-демонстративни 

метод 

-метод решавања 

проблема 

-самостални рад 

-слушање 

-повезивање 

-мат.изражавање 

-демон.решења 

-увежбавање 

-примена стечених 

знања 

-пост.  питања 

-обележавање 

-реш.проблема у 

групи или самост. 

-орг. наставног 

процеса 

-реализација наст. 

процеса 

-мотивација ученика 

-праћење 

напредовања сваког 

ученика 

-партнер у педагошкој 

комуникацији 

-ликовна 

култура 

- техничко  и 

информатичко 

образовање 

-физика 

-табла 

-креда 

-уџбеник 

-прибор за 

цртање 

-модели 

-усмено 

испитивање 

-писмено 

(контролни рад, 

писмени задатак) 

-активност н часу 

 

 

 11 

 

 

 

       

ЛОПТА 
 

5 

 

2 

 

3 

-вербални метод 

-демонстративни 

метод 

-метод решавања 

проблема 

-самостални рад 

-слушање 

-повезивање 

-мат.изражавање 

-демон.решења 

-увежбавање 

-примена стечених 

знања 

-пост. питања 

-обележавање 

-реш.проблема у 

групи или самост. 

-орг. наставног 

процеса 

-реализација наст. 

процеса 

-мотивација ученика 

-праћење 

напредовања сваког 

ученика 

-партнер у педагошкој 

комуникацији 

-ликовна 

култура 

- техничко  и 

информатичко 

образовање 

-физика 

-табла 

-креда 

-уџбеник 

-прибор за 

цртање 

-модели 

-усмено 

испитивање 

-писмено 

(контролни рад, 

писмени задатак) 

-активност на часу 
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Напомена: Обавезна су четири једночасовна школска писмена задатка годишње ( са 

исправкама 8 часова ) 

 

Начин и поступак остваривања програма 

 

Сличност троуглова - Ово је тема која је започета на крају седмог разреда. Треба поновити 

поделу дужи на једнаке делове помоћу Талесове теореме (без доказа) о одсечцима које 

паралелне праве граде са крацима угла. Такоће, понавља се порећење троуглова по сличности 

уз увоћење трећег и четвртог става (без доказа). Целисходно је показати како се применом 

сличности на правоугли троугао може доказати Питагорина теорема. 

Тачка, права и раван -  Ово је уводна тема у геометрију простора. У оквиру ње треба указати 

на основне односе тачака, правих и равни у простору. Треба почети с поступним формирањем 

појма геометријског простора. Многи ученици тешко виде простор, па стога треба користити 

експеримент и посматрање: мећусобне положаје тачака, правих и равни у простору у почетку 

представљати помоћу модела, уз истовремено цртање. 

Геометријска тела - Да би ученици што лакше упознали геометријска тела ( призму, 

пирамиду, ваљак, купу и лопту ), њихове елементе и својства и научили да израчунавају 

површину и запремину ових тела, треба користити њихове моделе, мреже, скице и слике. 

Корисно је да и сами ученици цртају мреже и израђују моделе проучаваних геометријских тела. 

Може се истаћи веза између запремине, масе и густине тела. Врло је значајна практична 

примена ових знања  

( једноставнији случајеви ), као и комбинована примена разних ранијих стечених знања ( 

рачунска техника и приближна вредност, једначине, Питагорина теорема, површина појединих 

равних фигура, односи правих и равни у простору и др. ), уз погодан избор задатака. 

Линеарне једначине и неједначине - У овој теми треба извршити продубљивање, 

проширивање и систематизовање раније стеченог знања о једначинама и неједначинама, 

изучавајући само линеарне једначине и неједначине и то на основу појма еквивалентности 

једначина и неједначина. Решења неједначина треба записивати на више начина. Примери 

једначина  не треба да буду компликовани и с великим бројем чланова. 

Ученици треба да упознају линеарну једначину с две непознате, график једначине с две 

непознате (права) и појам система једначина; они треба да знају да је график једначине 

аx+by=c, где је а≠0 или b≠0 права и да умеју да нацртају тај график. Нарочиту улогу има 

графички приказ и интерпретација система линеарних једначина са две непознате. Решавање 

система линеарних једначина методама замене и супротних коефициената треба разјаснити на 

примерима једноставних система.  

У изучавању линеарних једначина с једном непознатој и система линеарних једначина 

тржиште треба да буде у њиховој примени на решавању разних простијих проблема. 

Линеарна функција -  Продубљујући и проширивајући знања ученика о функцијама, значајно 

је да се детаљно проучи линеарна функција и њена својства, тако да ученици могу поуздано да 

цртају и читају разне графике. Ученике треба увести у круг примена математичих метода у 

приказивању статистичких података(расподела обележја, табела података, фреквенција 

обележја, полигон и хистограм, средња вредност), што доприноси обогаћивању опште 

математичке културе. Овде је велика могућност за повезивање и примену разних математичких 

знања( графичко приказивање, размера, таблице, аритметичка средина, проценат, приближне 

вредности, рационални поступци у рачунању). 

Графичко представљање статистичких података-Прављењем корелације са предметима као 

физика и хемија, значајно је да се поуздано читају подаци представљени графички. Такоће, 

треба увести што више примера разумљивих у том узрасту и оних података који имају 

релевантно значење, као школске оцене, просеци, температура исл. 
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Допунска настава: 

(Оријентациони програм; 36 часова годишње): 

 

-Сличност троуглова (3) 

-Тачка, права, раван (3) 

-Линеарне једначине и неједначине са једном непознатом (4) 

-Призма (3) 

-Пирамида (3) 

-Линеарна функција (4) 

-Системи линеарних једначина с две непознате (4) 

-Графичко представљање статистичких података (3) 

-Ваљак (3) 

-Купа (3) 

-Лопта (3) 

Напомена: Назначени број часова (у загради), за поједине теме је оријентациони и може да 

се повећа или смањи за два часа.  

 

  Додатни рад  
  

(Оријентациони програм; 36 часова годишње): 

-Сличност троуглова (3) 

-Тачка, права, раван (3) 

-Линеарне једначине и неједначине са једном непознатом (4) 

-Призма (3) 

-Пирамида (3) 

-Линеарна функција (4) 

-Системи линеарних једначина с две непознате (4) 

-Графичко представљање статистичких података (3) 

-Ваљак (3) 

-Купа (3) 

-Лопта (3) 

Напомена: Назначени број часова (у загради), за поједине теме је оријентациони и може да 

се повећа или смањи за један час. Такође, известан број часова (највише 5) може да буде 

искоришћен за решавање задатака са математичких такмичења или задатака који по свом 

садржају излазе из оквира препоручених тема. 

 

 

 



 

498 

 

СТАНДАРДИ 

VIII разред - I полугодиште 

 

 ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 
БРОЈЕВИ И 

ОПЕРАЦИЈЕ 

 Све је наведено у претходним 

разредима 

 

 Све је наведено у претходним 

разредима 

 

 Све је наведено у претходним разредима 

 

АЛГЕБРА И 

ФУНКЦИЈЕ 

Теме: 

-Линеарне јне и нејне 

са једном непознатом 

 Све је наведено у претходним 

разредима 

 

МА.2.2.1.- решава линеарне 

једначине 

МА.3.2.1.- саставља и решава линеарне 

једначине и неједначине 

МА.3.2.5.-  користи једначине и 

неједначин решавајући сложеније 

текстуалне  задатке 

ГЕОМЕТРИЈА 

Теме: 

-Сличност троуглова 

-Тачка права раван 

-Призма 

МА.1.3.1.- влада појмовима: тачка, дуж, 

полуправа, права, раван и угао 

- уочава њихове моделе у реалним 

ситуацијама 

- уме да их нацрта користећи прибор 

- разликује неке врсте углова  

- разликује паралелне и нормалне праве  

 

МА.1.3.4.- влада појмовима коцка и 

квадар, уочава њихове моделе у 

реалним ситуацијам, зна њихове 

основне елементе, уме да рачуна Р и V  

МА.2.3.4.- влада појмовима призма и 

пирамида; рачуна Р и  V када су 

неопходни елементи дати 

непосредно у задатку 

МА.3.3.4.- израчунава Р и  V призме и 

пирамиде и када неопходни елементи 

нису непосредно дати  

МА.3.3.6.- примењуј подударност и 

сличност троуглова повезујући разна 

својства геом објек 

МЕРЕЊЕ 

Теме: 

-Сличност троуглова 

-Призма 

МА.1.4.1.-  корист одговарајућ јединиц 

за мерење дужине, површине, 

запремине, масе времена и углова 

МА.1.4.4.- при мерењу бира 

одговарајућу мерну јединицу; 

заокругљује величине исказане датом 

мером 

 

 

 Све је наведено у претходним 

разредима 

 

 Све је наведено у претходним разредима 

ОБРАДА ПОДАТАКА - 

 

 Све је наведено у претходним 

разредима 

 Све је наведено у претходним разредима 
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VIII разред - II полугодиште 

 ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

БРОЈЕВИ И ОПЕРАЦИЈЕ 

СА ЊИМА 

Теме: 

 

Зна да ради све наведено у 

претходним разредима 
 

Све је наведено у 

претходним разредима ...  
 

 Све је наведено у претходним 

разредима 
 

АЛГЕБРА И ФУНКЦИЈЕ 

Теме: 

-Линеарна функција 

-Системи линеарних 

једначина са две 

непознате 

Зна да ради све наведено у 

претходним разредима 
МА.1.5.4.- одређује задати проценат 

неке величине 

 

МА.2.5.4.- примењује 

процентни рачун уједноставним 

реалним ситуацијама 

МА.2.2.1.- решава линеарне 

једначине и системе линеарних 

једначина са две непознате 

 

МА.3.2.4.- зна линеарну функцију и 

графички интерпретира њена својства 

МА.3.2.1.- саставља и решава системе 

линеарних једначина 

МА.3.2.5.- користи сист једнач 

решавајући сложеније текстуалне 

задатке 

ГЕОМЕТРИЈА 

Теме: 

-Купа 

-Ваљак 

-Лопта 

МА.1.3.5.- влада појмовима: купа, 

ваљак и лопта, уочава њихове моделе 

у реалним ситуацијам, зна њихове 

основне елем 

МА.2.3.5.- израчунава Р и  V 

ваљка, купе и лопте када су 

неопходни елементи дати 

непосредно у задатку 

МА.3.3.5.- израчунава Р и  V ваљка, 

купе и лопте, и када неопходни 

елементи нису непосредно дати  

МЕРЕЊЕ 

 
Све је наведено у претходним 

разредима 

 Све је наведено у 

претходним разредима 

 Све је наведено у претходним 

разредима 

ОБРАДА ПОДАТАКА 

Теме: 

-Линеарна функција 

-Графичко 

представљање 

статистичких података 

 

 

МА.1.5.1.- изражава положај објеката 

   сврставајући их у врсте и колоне; 

   одређује положај тачке у првом  

   квадранту координ система ако су  

   дате координате и обратно 

МА.1.5.2.- чита и разуме податак са 

графикона, дијаграма или из табеле и 

одређује минимум или максимум 

зависне величине 

МА.1.5.3.- податке из табеле 

приказује  

   графиконом и обрнуто 

МА.1.5.4.- одређује задати проценат 

неке величине 

  МА.2.5.2.- чита једноставне 

дијагр и табеле и на основу њих 

обрађује податке по једном 

критеријуму (нпр.одређује 

аритмет сред за дати скуп 

података; пореди вредност 

узорка са средњом вредн.) 

МА.2.5.3.- обрађује прикупљене 

податке и предствља их 

табеларно или граф; представља 

сред вред медијаном 

 

МА.3.5.1.- одређује координате тачака 

које задовољавају сложеније услове 

МА.3.5.2.- тумачи дијаграме и табеле 

МА.3.5.3.- прикупља и обрађује податке 

и сам саставља дијаграм или табел; црта 

график којим 

представља међузависност   величина 
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                                             8. 1. 9. БИОЛОГИЈА 

 

Годишњи фонд наставе биологије износи 68 часова 

Недељни фонд наставе биологије износи 2 часа 

 

Циљ и задаци 

 

Циљ наставе биологије 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 усвајањем образовно-васпитних садржаја развијају знања, вештине и 

умења из области екологије и заштите животне средине, уз примену концепта 

одрживог развоја.  

  

 Задаци наставе биологије су:  

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада 

током наставе биологије. сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе 

биологије буду у пуној мери реализовани, 

- упознавање еколошких појмова,   

- образовање за животну средину,  

- развијање потреба и могућности личног ангажовања у заштити животне средине,  

- усвајање и примена принципа одрживости, етичности и права будућих генерација 

на очувану животну средину. 

 

Оперативни задаци  

 Ученици треба да:  

 - упознају појам биолошке разноврсности и њен значај за опстанак и еволуцију 

живота на Земљи;  

- науче и схвате нивое организације живог света у природи;  

- упознају предмет истраживања екологије и њен значај;  

- упознају компоненте животне средине;  

- упознају еколошке факторе и њихов значај за живи свет;  

- схвате основне односе исхране и повезаност живих бића у ланцима исхране;  

- схвате узајамне односе живих бића и животне средине и динамику односа 

материје и енергије;  

- схвате значај еколошке равнотеже за одржавање екосистема;  

- упознају основне типове екосистема и животне услове у њима;  

- стекну знања у вези са изворима и последицама угрожавања животне средине - 

екосистема;  

- упознају глобалне последице загађивања животне средине;  

- упознају појам и концепцију одрживог развоја;  

- разумеју улогу и значај личног ангажовања у заштити животне средине;  

- упознају природне ресурсе, њихову ограниченост и значај рационалног 

коришћења;  
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- изграде ставове, развијају знања и умења неопходна за заштиту животне средине 

и допринос одрживом развоју;  

- развијају еколошку, здравствену и културу живљења.  

 

 

Корелација са другим предметима: 

- Физика 

- Хемија 

- Географија 

- Историја 

- Грађанско васпитање 

 

Литература за ученике:  

-Биологија за 8. разред основне школе, Даница Тусић, БИГЗ,Београд( 2016) 

-Радна свеска из биологије за 8.разред основне школе; Даница Тусић, БИГЗ, 

Београд, 2016. 

 

Литература за остваривање програма: 

-Биологијаза 8. разред основне школе, Даница Тусић, БИГЗ,Београд( 2016) 

-Радна свеска из биологије за 8.разред основне школе; Даница Тусић, БИГЗ, 

Београд, 2016. 

- Јелена Станисављевић: Методички приручник за наставу биологије (ЗУНС, 2011), 

Београд. 

- Зелени пакет 
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Број 

теме 

 

Наставна 

тема 

 

Садржај наставне 

теме 

Бр. 

наст.јед. 

по теми 

Број часова по теми Образовни стандарди Активност 

ученика и 

наставника 

Наставне 

методе 

Начин 

праћења и 

остварива

ња 

Обрада Остали Укупно Основни 

ниво 

Средњи 

ниво 

Напредни 

ниво 

I  

УВОД 

* Биолошка и културна еволуција човека 

* Услови живота на Земљи 
* Разноврсност живог света. Биодиверзитет 

* Нивои организације живог света 

 

 

4 

 

4 

 

2 

 

6 

БИ:  

1.3.9.,. 
1.4.2,. 

1.4.6. 

 

БИ: 

2.2.2., 
2.3.5., 

2.3.6. 

 

БИ: 

3.2.4., 
3.3.5., 

3.3.6., 

3.4.7. 

Ученик: 

Праћење, 
бележење, 

посматрање, 

описивање, 
практиковање, 

експериментис

ање, 
истраживање,ц

ртање, 

сакупљање, 
решавање 

задатака, 

самоконтрола 
рада, јачање 

самосталности 

и способности 
индивидуалног 

учења, 

овладавање 
знањем 

применом 
практичних 

метода рада, 

сарадња у 
групи. 

 

Наставник: 
Предавач, 

организатор, 

координатор, 
колератор, 

саветник, 

иницијатор 
( постављање 

питања,задатак

а); 

Реализатор 

( реализација 

наставе);инова
тор, 

партнер у 

комуникацији, 
проверавање 

знања; 

оцењивач; 
самоевалуација 

( прати ефекте 

сопственог 
рада) 

 

Дијалошка, 
монолошка, 

демонстрати

вна, 
илустративн

а, 

самостални 
рад ученика, 

практичан 

рад, рад на 
тексту 

 

Усмено 
испитивањ

е, домаћи 

задатак, 
тестови, 

истражива

ње, 
реферати. 

II 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ЕКОЛОГИЈА И 

ЖИВОТНА 
СРЕДИНА 

* Предмет истраживања, историјски развој и 

значај екологије 

* Животна средина – појам и компоненте 
* Животно станиште – биотоп 

* Услови живота у станишту – еколошки 

фактори 
* Однос организама и животне средине 

(адаптације, животне форме) 

* Популација – основне одлике 
* Животна заједница и њена организација 

(еколошка ниша, просторна и временска 

организација) 
* Екосистем – основни процеси који се 

одвијају у екосистему.  

*Односи исхране.  
*Пренос енергије и кружење супстанце 

(материје). *Развој екосистема 

* Основни биоми на Земљи. Биосфера 

 

12 

 

9 

   

     4 

 

 

13 

БИ: 

 1.4.1., 

1.4.2., 
1.4.3., 

1.4.4., 

1.4.5., 
1.6.2. 

 

 

БИ: 

 2.4.1., 

2.4.2., 
2.4.3., 

2.4.5., 

2.4.6. 

БИ:  

3.3.6., 

3.4.1., 
3.4.2., 

3.4.3., 

3.4.4., 
3.4.5. 

 

III  

УГРОЖАВАЊЕ, 

ЗАШТИТА И 
УНАПРЕЂЕЊЕ 

ЕКОСИСТЕМА- 

ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

* Разноврсност и структура екосистема 

(природни и антропогени) 

* Екосистеми копнених вода; загађивање и 
могућност заштите 

* Екосистем мора ,загађивање и могућност 

заштите  
* Шумски екосистеми; угрожености и 

могућност заштите 

* Травни екосистеми; угрожености и 
могућност заштите 

* Антропогени екосистеми (агроекосистеми и 

урбани екосистеми); угрожености и 
могућност заштите 

* Вежба: Уочавање разноврсности  и 

структуре екосистема у непосредном 
окружењу 

* Угрожавање и заштита биодиверзитета 

* Категорије заштићених природних добара 
(наципонални и међународни ниво) 

* Црвене књиге флоре и фауне 

* Угрожавање и заштита културних добара 
* Унапређивање животне средине – значај и 

могућности 

* Вежба: Истраживање стања угрожености 
животне средине у непосредном окружењу 

* Вежба: Примери позитивног и негативног 

 

15 

 

11 

 

10 

 

21 
 

БИ:  

1.4.4., 
1.4.5., 

1.4.6., 

1.6.2. 

 

 

 

БИ: 

2.4.5., 
2.4.6., 

2.4.7., 

2.4.8., 
2.4.9., 

2.6.1., 

2.6.3. 

 

 

БИ: 

3.4.5., 
3.4.6., 

3.4.7., 

3.6.1., 
3.6.3., 

3.6.5., 

3.2.7., 
3.3.2., 

3.3.6. 
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утицаја антропогеног фактора на животну 

средину 
* Вежба: Посета једном заштићеном 

природном добру 

 

 

 

IV 

 

 

ГЛОБАЛНЕ 
ПОСЛЕДИЦЕ 

ЗАГАЂИВАЊА 

ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

* Климатске промене. Ефекат  стаклене баште 

* Оштећење озонског омотача 
* Киселе кише. Сушење шума. 

* Ерозија земљишта. Ширење пустиња. 

* Нестајање биљних и животињских врста 
* Вежба: Глобалне последице загађивања 

животне средине  (претраживање интернет 

страна, научних часописа....) 
 

 

6 

 

5 

 

4 

 

9 

БИ:  

1.4.5., 
1.6.1. 

 

 

БИ:  

2.4.8., 
2.6.1., 

2.6.4. 

БИ:  

3.4.6., 
3.4.8., 

3.6.1. 

,3.6.4., 

  

V  

ЖИВОТНА 

СРЕДИНА И 
ОДРЖИВИ 

РАЗВОЈ 

* Концепт одрживог развоја 

* Право на информисаност и учешће јавности 

у доношењу одлука у вези заштите животне 
средине 

* Природни ресурси – одрживо коришћење 

* Енергетска ефикасност 

* Вежба: Процена примене неких облика 

енергетске ефикасности 

* Отпад и рециклажа 
* Вежба: Конкретан допринос селекцији 

отпада 

* Информисаност и учешће младих у заштити 
животиња (добробит животиња) 

 

8 

 

6 

 

5 

 

11 

БИ:  

1.4.6., 

1.4.7., 
1.4.8. 

 

БИ:  

2.4.8 

БИ:  

3.4.6., 

3.4.8., 
3.4.7., 

3.6.1., 

3.6.4., 

3.6.5. 

 

VI  

ЖИВОТНА 
СРЕДИНА, 

ЗДРАВЉЕ И  

КУЛТУРА 
ЖИВЉЕЊА 

* Право на здраву животну средину 

* Савремен начин живота и здравље (бука, 
брза храна, дувански дим...) 

* Култура живљења (еколошка  

култура ) 
* Вежба: Организација и реализација разних 

активности унапређивања заштите животне 

средине и културе живљења 

 

       4 

 

     3 

 

    5 

 

8 
 

БИ:  
1.5.6., 

1.5.7. 

 

 

 

БИ:  
2.4.8., 

2.6.1., 

2.6.4. 

 

 

БИ:  
3.4.6., 

3.6.1., 

3.6.4. 

  

  

Укупно 

 49 38 30 68    
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Начин оцењивања: 

-усмено проверавање наставног градива уз коришћење илустративних средстава 

(слике, цртежи, модели); 

-провера знања након завршених тематских целина – систематизација градива у 

виду теста; 

-израда  домаћих задатака; 

-активност на часу ; 

-оцењивање практичног рада – вежбе ( рад у пару или групи 4-5 ученика); 

-петнаестоминутна  писана провера – утврђивање градива; 

-оцењивање тематских радова (реферати) и презентација; 

 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА 8. РАЗРЕД 

 

2. ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА 
СРЕДЊИ НИВО 

2.2.2. зна и упоређује сличности и разлике између нивоа организације јединке: зна 

да се ћелије које врше исту функцију групишу и образују ткива, ткива са истом 

функцијом органе, а органи са истом функцијом системе органа 
НАПРЕДНИ НИВО 

3.2.4. разуме да је у остваривању карактеристичног понашања неопходна 

функционална интеграција више система органа и разуме значај такве интеграције 

понашања за преживљавање 

 

3. НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА 
ОСНОВНИ НИВО 

1.3.9. зна да живот на Земљи има заједничко порекло са чијом се историјом можемо 

упознати на основу фосилних записа 
СРЕДЊИ НИВО 

2.3.5. уочава да постоје разлике између јединки исте врсте и различитих врста и зна 

да су оне настале деловањем еволуционих механизама 

2.3.6. уочава прилагођеност организама и разуме да током еволуције природно 

одабирање доводи до прилагођавања организама на услове животне средине 
НАПРЕДНИ НИВО 

3.3.5. разуме како различити еволуциони механизми, мењајући учесталост особина 

у популацијама, доводе до еволуције 

3.3.6. разуме да човек може да утиче на смер и брзину еволуционих промена својих 

популација и популација других врста 

 

4. ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 
ОСНОВНИ НИВО 

1.4.1. . препознаје основне еколошке појмове (животна средина, станиште-биотоп, 

животна заједница-биоценоза, популација, еколошка ниша, екосистем, биом, 

биосфера) и зна најопштије чињенице о њима 

1.4.2. препознаје утицаје појединих абиотичких и биотичких фактора на организме 

и популације 

1.4.3. уме на задатом примеру да одреди материјалне и енергетске токове у 

екосистему, чланове ланаца исхране и правце кружења најважнијих супстанци 

(воде, угљеника, азота) 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2718
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2718
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2717
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2717
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2716
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2716
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1.4.4. препознаје животне услове који владају у карактеристичним екосистемима 

Србије и најважније представнике врста које их насељавају 

1.4.6. разуме утицај човека на биолошку разноврсност (нестанак врста, сеча шума, 

интензивна пољопривреда, отпад) 

1.4.7. препознаје основне процесе важне у заштити и очувању животне средине 

(рециклажу, компост) и у заштити биодиверзитета (националних паркова, 

природних резервата) 

1.4.8. зна шта може лично предузети у заштити свог непосредног животног 

окружења 
СРЕДЊИ НИВО 

2.4.1. употребљава еколошке појмове у опису типичних ситуација у природи 

2.4.2. зна и правилно именује делове екосистема, заједница и популација и зна да 

2.4.3. уме на разноврсним примерима да одреди основне материјалне и енергетске 

2.4.5. препознаје различите биоме и зна њихов основни распоред на Земљи; 

2.4.6. препознаје животне услове који владају у појединим екосистемима Европе и 

света и карактеристичне представнике врста које их насељавају 

2.4.7. зна да објасни основне прилагођености живих организама на живот у 

ваздушној, воденој и земљишној средини 

2.4.8. разуме последице загађења воде, ваздуха и земљишта као и значај очувања 

2.4.9. разуме значај природних добара у заштити природе (националних паркова, 

природних резервата, ботаничких башта, зоо-вртова) 
НАПРЕДНИ НИВО 

3.4.1. уме да објасни како различити делови екосистема утичу један на други, као и 

међусобне односе популација у биоценози 

3.4.2. разуме да се уз материјалне токове увек преноси и енергија и обратно и 

интерпретира односе исхране у екосистему (аутотрофне, хетеротрофне, 

сапротрофне животне комплексе, ланце исхране и трофичке пирамиде) 

3.4.3. разуме значај кружења појединих супстанци у природи (вода, угљеник и азот) 

3.4.4. разуме просторну и временску организацију животних заједница и 

популација 

3.4.5. предвиђа на основу задатих услова средине тип екосистема који у тим 

условима настаје 

3.4.6. . познаје механизме којима развој човечанства изазива промене у природи 

(утицај киселих киша, озонских рупа, појачање ефекта стаклене баште, 

глобалне климатске промене) 

3.4.7. познаје механизме деловања мера заштите животне средине, природе и 

биодиверзитета 

3.4.8. . разуме зашто се неограничен развој човечанства не може одржати у 

ограниченим условима целе планете 

 

5. ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 
ОСНОВНИ НИВО 

1.5.6. разуме предности и недостатке употребе додатака у храни (конзерванси али и 

неконтролисана употреба витамина, антиоксиданата, минерала итд) и 

опасности до којих може да доведе неуравнотежена исхрана (редукционе 

дијете, претерано узимање хране и сл) и познаје основне принципе правилног 

комбиновања животних намирница; 

 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2695
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2695
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2696
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2696
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2727
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2727
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2697
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2697
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2697
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1.5.7. разуме да загађење животне средине (воде, ваздуха, земљишта, бука, итд.) и 

неке природне појаве (UV зрачење) неповољно утичу на здравље човека 
СРЕДЊИ НИВО 

2.5.4. зна механизме којима загађење животне средине угрожава здравље човека 
НАПРЕДНИ НИВО 

3.5.8. разуме механизме стресног стања и утицај јаких негативних емоција на 

физиолошке процесе у организму и понашање појединца 

 

6. ПОСМАТРАЊЕ, МЕРЕЊЕ И ЕКСПЕРИМЕНТ 
ОСНОВНИ НИВО 

1.6.1. уме да разликује и користи једноставне процедуре, технике и инструменте за 

прикупљање података у биологији (посматрање, бројање, мерење) 

1.6.2. уме да по упутству и уз помоћ наставника реализује једноставно 

истраживање, попуни формулар, прикаже резултате у табели/графикону и извести о 

резултату 
СРЕДЊИ НИВО 

2.6.1. уме да уз навођење реализује сложено прикупљање података, систематизује 

податке и извести о резултату 

2.6.3. уме, уз помоћ наставника, да прави графиконе и табеле према два 

критеријума уз коментар резултата 

2.6.4. уме на задатом примеру, уз помоћ наставника, да постави хипотезу, формира 

и реализује једноставан експеримент и извести о резултату 
НАПРЕДНИ НИВО 

3.6.1. разуме значај и уме самостално да реализује систематско и дуготрајно 

прикупљање података 

3.6.3. . уме самостално да прави графиконе и табеле према два критеријума уз 

детаљан извештај 

3.6.4. разуме значај контроле и пробе у експерименту (варирање једног/више 

фактора), уме да постави хипотезу и извуче закључак 

3.6.5. . зна (уз одговарајуће навођење наставника) самостално да осмисли, реализује 

и извести о експерименту на примеру који сам одабере. 

8. 1. 9. 1. ПЛАН ДОДАТНЕ НАСТАВЕ БИОЛОГИЈЕ ЗА 8. РАЗРЕД  

 
Циљ додатне наставе биологије јесте проширивање и продубљивање знања ученика који 

се  у већој мери интересују за биологију и који су на редовним часовима биологије показали 

висок ниво савладаног градива, као и развијање способности и вештина ученика према 

њиховим интересовањима и склоностима и развијање такмичарског духа. 

 

Задаци додатне наставе биологије: 

- омогућити ученицима да разумеју мултидисциплинарност и повезаност екологије са 

осталим биолошким дисциплинама; 

- омогућити ученицима да самосталним истраживачким радом овладају основама научног 

метода; 

- омогућити ученицима да разумеју кружење супстанце и проток енергије кроз све нивое 

организације живог света; 

- развијати аналитичко и критичко мишљење; 

- стварати ситуације у којима ће ученици примењивати теоријско знање и експериментално 

искуство за решавање теоријских и експерименталних проблема; 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2729
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2721
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- стварање ситуација у којима ће ученици примењивати основне еколошке принципе за 

тумачење појава и процеса и промена у реалном окружењу; 

- стварање ситуација у којима ће ученици усвојити и примењивати принципе одрживог 

развоја. 

На овим часовима ученици ће се припремати за такмичење ученика основних 

школа у организацији Министарства просвете Републике Србије и Српског биолошког 

друштва.Оно обухвата четири нивоа такмичења (школско, општинско, окружно и 

републичко такмичење). 

 

Септембар 

Наставна тема: Увод 

1. Порекло живота на Земљи. Биолошка и културна еволуција човека 

Октобар 

Наставна тема:Екологија и животна средина 

2. Животна средина .Животно станиште, популација и животна заједница. 

3. Еколошки фактори. 
4. Животне форме и адаптације.Примери адаптаија у живом свету. 

Новембар 

5. Односи исхране у живом свету. 
6. Кружење супстанце и пренос енергије. 

Децембар 

7. Сукцесије 
8. Биоми 

Јануар 

Наставна тема: Угрожавање, заштита и унапређење животне средине 

9. Копнене воде 
Фебруар 

10. Морски екосистеми 

11. Шумски екосистеми 

Март 

12. Травни екосистеми 

Наставна тема:Глобалне последице загађивања животне средине 

13. Загађивање воде ,ваздуха и земљишта. 
Април 

14. Климатске промене.Ефекат стаклене баште. 
15. Киселе кише. Оштећење озонског омотача. 

 Мај 

Наставна тема: Животна средина и одрживи развој 

16. Одрживи развој.Еколошки отисак. 
17. Енергетска ефикасност.Алтернативни извори енергије. 

Јун 

18. Анализа рада додатне наставе. 
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                                        8. 1. 10.  ХЕМИЈА 

 

Годишњи фонд наставе хемије износи 68 часова 

Недељни фонд наставе хемије износи 2 часа 

 

 

     Циљ и задаци 

    Циљеви неставе хемије су: 

- развијање функционалне хемијске писмености; 

- разумевање промена и појава у природи на основу знања хемијских појмова, 

теорија, модела и закона; 

- развијање способности комуницирања коришћењем хемијских термина, 

хемијских симбола, формула и једначина; 

- развијање способности за извођење једноставних хемијских истраживања; 

- развијање способности за решавање теоријских и експерименталних 

проблема; 

- развијање логичког и апстрактног мишљења и критичког става у мишљењу; 

- развијање способности за тражење и коришћење релевантних информација у 

различитим изворима (уџбеник, научно - популарни чланци, интернет); 

- развијање свести о важности одговорног односа према животној средини, 

одговарајућег и рационалног коришћења и одлагања различитих супстанци 

у свакодневном животу; 

- развијање радозналости, потребе за сазнавањем о својствима супстанци у 

окружењу и позитивног става према учењу хемије; 

- развијање свести о сопственим знањима и способностима и даљој 

професионалној оријентацији. 

 

Задаци наставе хемије су: 

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада 

током наставе хемије сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви 

наставе хемије буду у пуној мери реализовани 

- омогућавање ученицима даразумеју предмет изучавања хемије и научни 

метод којим се у хемији долази до сазнања; 

- омогућавање ученицима да сагледају значај хемије у свакодневном животу, 

за развој различитих технологија и развој друштва уопште; 

- оспособљавање ученика да се користе хемијским језиком: да знају хемијску 

терминологију и да разумеју квалитативно и квантитативно значење 

хемијских симбола, формула и једначина; 

- стварање наставних ситуација у којима ће ученици до сазнања о својствима 

супстанци и њиховим променама долазити на основу демонстрационих 

огледа или огледа које самостално изводе, развијати при том аналитичко 

мишљење и критички став у мишљењу; 

- стварање наставних ситуација у којима ће ученици развијати 

експерименталне вештине, правилно и безбедно по себе и друге, руковати 

лабораторијским прибором, посуђем и супстанцама; 

- оспособљавање ученика за извођење једноставних истраживања; 
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- стварање ситуација у којима ће ученици примењивати теоријско знање и 

експериментално искуство за решавање теоријских и експерименталних 

проблема; 

- стварање ситуација у којима ће ученици примењивати знање хемије за 

тумачење појава и промена у реалном окружењу; 

- омогућавање ученицима да кроз једноставна израчунавања разумеју 

квантитативни аспект хемијских промена и његову практичну примену. 

 

 

Садржај програма 

 

     Градиво хемије у основној школи организовано је тако да се у осмом разреду 

уче садржаји неорганске и органске хемије, а садржај је организован у оквиру 

следећих наставних тема:  

  Неметали, оксиди неметала и киселине (13, 6 +5+2); 

 Метали, оксиди метала и хидроксиди (базе) (8, 4+3+1); 

 Увод у органску хемију (2, 2+0+0) 

 Угљоводоници (12, 7+4+1); 

 Органска једињења са кисеоником (9, 5+3+1); 

 Биолошки важна органска једињења (12, 7+4+1) 

 Хемија животне средине (4, 2+2+0). 

 

Корелација: физика, биологија, математика. 

       

МЕТОДЕ: 

 

- интерактивна (кооперативна) 

- учење путем открића и решавања проблема 

- демонстративно илустративна 

- практично учење 

- мисаоно учење 

- искуствено учење 

- дијалошко - монолошка 

 

АКТИВНОСТИ  НАСТАВНИКА: 

- организатор наставе (усклађује циљеве, исходе, планира садржаје, 

средства, методе) 

- реализатор наставе (ствара прилике за учење, презентира садржаје, 

ствара услове за извођење лабораторијских вежби у организацији 

наставника и реализацији ученика, води циљани разговор, омогућује 

примену стечених вештина, даје повратне информације) 

- партнер у непосредној комуникацији (одговара на ученичка питања, 

поставља питања...) 

- мотивише ученике и развија њихова интересовања 

- прети напредовање ученика 

- оцењивач 

- утиче на социјалне односе у одељењу 

- самоевалуација (прати ефекте сопственог рада) 



 

510 

 

 

 

АКТИВНОСТ УЧЕНИКА: 

- мислиоци 

- решаваоци проблема 

- активни посматрачи 

- активни слушаоци 

- активни слушаоци у комуникацији 

- актери у експериментима 

- организатори 

- планери 

- самопроцењивачи 

- партнери 

       

Начин оцењивања: 

 

 Планирано је усмено и писмено оцењивање ученика. 

 Ученици се оцењују писмено после наставних тема: 

1. Неметали, Оксиди неметала, Киселине; 
2. Метали, Оксиди метала, Хидроксиди; 

3. Соли, Електролитичка дисоцијација киселина, хидроксида и соли; 
4. Увод у органску хемију, Угљоводоници; 
5. Органска једињења са кисеоником. 
 На оцену ученика утиче и редовност похађања наставе, редовност у 

изради домаћих задатака, активност на часу и израда пројектних задатака. 

 Усмено одговарање предвиђено је једном до два пута у полугодишту, 

уз коришћење горе наведених параметара у извођењу коначне оцене 

приликом усменог одговарања. 

 

 

 У оквиру слободних активности окупљају се ученици који показују 

повећано интересовање за хемију. Теме које се обрађују у оквиру слободних 

активности могу да буду преузете из програма додатне наставе, уз могућност 

корекције према наставниковој процени ученичких интересовања. 

 

     Програм додатног рада обухвата проширивање и продубљивање садржаја 

редовне наставе хемије и планиран је према предвиђеним наставним темама 

редовне наставе са 36 часова годишње. 
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                                        8. 1. 10. 1. ДОДАТНИ РАД 

 

(Орјентациони садржаји програма) 

 

Хемијски елементи и једињења 
Добијање хлора реакцијом хлороводоничне киселине са калијум - 

перманганатом,или пиролузитом. 

Фосфор, његова својства и примена. Фосфор (V) - оксид, фосфорна киселина и 

примена. Добијање фосфор (V) - оксида и реакција насталог оксида са водом. 

Добијање амонијака и "амонијачни водоскок". 

Калијум и калијум - хидроксид, својства и примена. Упоређивање реактивности 

метала исте групе (реакције натријума и калијума са водом) и исте периоде 

(реакција калијума и калцијума са водом). Понашање метала (гвожђа, цинка и 

бакра) у реакцијама са разблаженим киселинама (хлороводоничном и азотном).  

Испитивање физичких својстава олова и упоређивање са својствима других метала, 

нпр. алуминијума. 

Корозија метала и заштита од корозије. Улога кисеоника у процесу корозије 

метала. 

 

Класе неорганских једињења 

Природни кисело -базни индикатори. Испитивање киселости раствора соковима од 

црвеног купуса, цвекле, воћа и цвећа. 

Доказивање неких катјона: Ca
2+

, Cu
2+

, Fe
3+. 

Доказивање неких анјона: CO3
2-

, Cl
- 
, SO4

2-
. 

Тврдоћа воде. 

 

Угљоводоници 

Течни угљоводоници као неполарни растварачи - растварање јода и масти у 

медицинском бензину. Разликовање алкана и алкена у реакцији са калијум - 

перманганатом. Сагоревање угљоводоника као егзотермна реакција. 

 

Органска једињења са кисеоником 

 

Раздвајање етанола и воде. Добијање антифриза мешањем глицерола и воде. 

Израчунавање масеног елементарног процентног састава у кисеоничним органским 

једињењима. Разликовање алдехида и кетона - Толенсова и Фелингова проба на 

формалдехид и ацетон. 

 

Биолошки важна једињења 

 

Добијање уља пресовањем или екстракцијом семенки сунцокрета. 

Реакција глукозе и фруктозе са Толенсовим и Фелинговим реагенсом. 

Разликовање меда и сахарозе. 

Доказивање скроба у намирницима јодном пробом. Растварање целулозе и 

добијање вештачких целулозних влакана. 

Доказивање сумпора и азота у протеинима. 
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Хемија животне средине 

 

Експериментални рад повезан са конкретним проблемима локалне средине. 

У оквиру додатне наставе и слободних активности, у оквиру расположивог времена 

могу се обрадити и други садржаји, у складу са интересовањима ученика. 

 

Ред. 

бр. 

Назив наставне 

теме/целине 
ИСХОДИ Стандарди 

1 
НЕМЕТАЛИ,ОКСИДИ 

НЕМЕТАЛА И КИСЕЛИНЕ 

 

Ученик треба да : 

- зна о заступљености неметала у природи,у 

елементарном виду и у једињењима 

- разуме основна физичка и хемијска својства 

важнијих представника 

неметала(водоника,кисеоника,сумпора,азота и 

угљеника) 

- повезује структуру атома неметала са њиховим 

својствима и положајем у Периодном систему 

елемената 

- зна која својства неметала одређују њихову 

практичну примену 

- зна да неметали реагују са кисеоником и граде 

оксиде 

- саставља формуле оксида неметала применом 

знања о валенци неметала 

- зна да оксиди неметала,који реагују са водом,са 

њом граде киселине 

- уме да докаже киселине помоћу индикатора 

 

ХЕ.1.2.1. ХЕ.1.2.3. ХЕ.1.2.5.  ХЕ.1.2.6.   
ХЕ.1.2.8.   ХЕ.1.6.1.   ХЕ.1.6.2.   

ХЕ.2.2.1.   ХЕ.2.2.2.   ХЕ.2.2.3.   

ХЕ.2.2.4.   ХЕ.2.6.1.     ХЕ.2.6.2.   
ХЕ.2.6.3. ХЕ.3.2.1.    ХЕ.3.2.2.   

ХЕ.3.2.3.   ХЕ.3.6.1.   ХЕ.3.6.2.   

ХЕ.3.6.3.   ХЕ.3.6.4.    

2 

МЕТАЛИ,ОКСИДИ 

МЕТАЛА И ХИДРОКСИДИ 

(БАЗЕ) 

Ученик треба да: 

- зна о заступљености метала у природи,у 

елементарном виду и у једињењима 

- разуме основна физичка својства метала 

- повезује структуру атома метала са њиховим 

својствима и положајем у Периодном систему 

- разликује својства хемијски изразитих метала од 

технички важних метала 

- зна својства метала која одређују њихову 

практичну примену 

- зна да метали у реакцији са кисеоником граде 

оксиде метала 

- саставља формуле оксида метала применом знања 

о валенци метала 

- зна да оксиди метала,који реагују са водом 

дајухидроксиде(базе) 

- зна да је хидроксидна група једновалентна 

ХЕ.1.2.1.  ХЕ.1.2.3.  ХЕ.1.2.2.  ХЕ.1.2.5.  

ХЕ.1.2.6.  ХЕ.1.2.8.  ХЕ.1.6.1.  ХЕ.1.6.2.  

ХЕ.2.2.1.  ХЕ.2.2.2.  ХЕ.2.2.3.  ХЕ.2.6.1.  
ХЕ.2.6.2.  ХЕ.2.6.3.  ХЕ.3.2.1.  ХЕ.3.2.2.  

ХЕ.3.2.3.  ХЕ.3.6.1.  ХЕ.3.6.2.  ХЕ.3.6.3.  
ХЕ.3.6.4.   
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- саставља формуле хидроксида на основу валенце 

метала  

- уме да помоћу индикатора докаже базна својства 

раствора хидроксида 

- зна да у реакцији неких метала са киселинама 

настаје водоник 

3 СОЛИ 

Ученик треба да: 

- усвоји знања о појму соли 

-  саставља формуле соли на основу валенце метала 

и валенце киселинског остатка 

- саставља формуле соли на основу назива соли и 

обрнуто 

- зна да соли могу настати у хемијским 

реакцијама:киселине и базе,метала и 

киселине,киселог оксида и базе 

- уочава међусобну повезаност 

оксида,киселина,хидроксида и соли 

- предвиђа производе реакција у којима учествују 

хемијски елементи и једињења која су 

представници одређених класа неорганских 

једињења 

- зна о заступљености натријум-хлорида и калцијум-

карбоната у природи 

- зна о значају и примени важних соли 

ХЕ.1.2.5.  ХЕ.1.2.6.  ХЕ.1.2.9.  ХЕ.1.6.1.  

ХЕ.1.6.2.  ХЕ.2.2.1.  ХЕ.2.2.2.  ХЕ.2.6.1.  

ХЕ.2.6.2.  ХЕ.2.6.3.  ХЕ.3.2.5.  ХЕ.3.2.6.  
ХЕ.3.6.1.  ХЕ.3.6.2.  ХЕ.3.6.3.  ХЕ.3.6.4.   

4 

ЕЛЕКТРОЛИТИЧКА 

ДИСОЦИЈАЦИЈА 

КИСЕЛИНА,ХИДРОКСИД

А И СОЛИ 

Ученик треба да: 

- разуме како под утицајем поларних молекула воде 

дисосују киселине,хидроксиди и соли 

- зна да киселине у води дају као позитивне јоне H 

+јоне 

- зна да у воденим растворима база постоје 

хидроксидни јони,OH - 

- разуме да је реакција неутрализације реакција 

између H+ и OH- јона 

- разуме да се доказивање кисело-базних својстава 

раствора помоћу индикатора заснива на постојању 

одређених јона у раствору 

- познаје pH-скалу и на основу Ph-вредности 

разврстава растворе у киселе,базне и неутралне 

- разуме међусобну повезаност оксида, киселина, 

хидроксидаи соли  

ХЕ.1.2.8.   ХЕ.1.2.10.   ХЕ.3.2.3.  
ХЕ.3.2.4.  ХЕ.3.2.6.   

5 
УВОД У ОРГАНСКУ 

ХЕМИЈУ 

- Ученик треба да: 

- зна да су једињења  угљеника ,изузев 

оксида,угљене киселине  и њених соли(карбоната 

и хидрогенкарбоната)органска једињења 

- зна да су угљеникови атоми у молекулима 

органских једињења четворовалентни 

- разуме да се угљеникови атоми могу међусобно 

повезивати у отворене и затворене низове 

(прстенове),да веза између атома угљеника може 

бити једнострука,двострука и трострука ,те да је то 
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узрок многобројности органских једињења 

- разуме да угљеникови атоми у молекулима 

органских једињења могу бити повезани и са 

атомима других елемената 

једноструком,двоструком или тросруком везом 

 

6 УГЉОВОДОНИЦИ 

Ученик треба да: 

- разликује алкане,алкене и алкине на основу 

молекулске и структурне формуле и на основу 

назива 

- разуме структурну изомерију 

- зна физичка својства 

угљоводоника(растворљивост,агрегатно стање на 

собној температури) 

- зна да угљоводоници подлежу реакцији 

сагоревања у којој се ослобађа топлота 

- разуме разлике у структури и реактивности 

засићених и незасићених угљоводоника 

- разуме основне хемијске реакције 

алкана(супституција),алкена и алкина(адиција) 

- зна да су главни природни извори угљоводоника 

нафта и земни гас 

- зна важније деривате нафте и да су то смеше 

једињења сличних физичких и хемијских својстава 

 

ХЕ.1.3.1.  ХЕ.1.3.2.  ХЕ.1.3.3.  ХЕ.1.6.1.  

ХЕ.1.6.2.  ХЕ.2.3.1.  ХЕ.2.6.2.  ХЕ.2.6.3.  

ХЕ.3.3.1.  ХЕ.3.3.2.  ХЕ.3.3.3.  ХЕ.3.6.1.  
ХЕ.3.6.2.  ХЕ.3.6.3.  ХЕ.3.6.4.   

7 
ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА 

СА КИСЕОНИКОМ 

Ученик треба да: 

- зна функционалну групу алкохола и како се 

алкохоли именују 

- разуме како хидроксилна група одређује физичка и 

хемијска својства алкохола 

- зна о добијању етанола алкохолним врењем 

- разуме основна физичка и хемијска својства 

етанола 

- зна о практичној примени 

алкохола(метанола,етанола,гликола,глицерола) 

- зна о штетном дејству етанола на људски 

организам и о токсичности метанола 

- зна функционалну групу карбонилних једињења 

- зна да оксидацијом примарних алкохола настају 

алдехиди,а секундарних алкохола кетони 

- зна функционалну групу карбоксилних киселина и 

како се киселине именују 

- зна да оксидацијом етанола може настати етанска 

киселина 

- зна које се карбоксилне киселине називају масне 

киселине 

- зна да у реакцији алкохола и карбоксилних 

киселина настају естри и како се естри именују 

ХЕ.1.3.1.  ХЕ.1.3.2.  ХЕ.1.3.3.  ХЕ.1.6.1.  

ХЕ.1.6.2.  ХЕ.2.3.1.  ХЕ.2.6.1.  ХЕ.2.6.2.  
ХЕ.2.6.3.  ХЕ.3.3.1.  ХЕ.3.3.2.  ХЕ.3.3.3.  

ХЕ.3.6.1.  ХЕ.3.6.2.  ХЕ.3.6.3.  ХЕ.3.6.4.   
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8 
БИОЛОШКИ ВАЖНА 

ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА 

Ученик треба да: 

- зна шта су масти и уља и њихова физичка 

свопјства 

- препозна формуле триацилглицерола као главних 

састојака масти и уња 

- разуме хемијска својства масти и уља(реакције 

хидрогенизације и сапонификације) 

- зна да се детерџенти по хемијском саставу и 

својствима разликују од сапуна,али је принцип 

уклањања нечистоћа исти 

- зна о улози масти и уља у живим бићима 

- зна шта су угљени хидрати и њихова физичка 

својства 

- разликује моносахариде,дисахариде и 

полисахариде и зна да хидролизом дисахарида и 

потпуном хидролизом полисахарида настају 

моносахариди 

- разликује сахарозу од инвертног шећера 

- зна о практичној примени угљених хидрата  

- зна да молекули аминокиселина садрже 

карбоксилну и амино групу 

- зна да су протеини природни полимери 

протеинских аминокиселина 

- зна да се еснцијалне аминокиселине морају 

уносити храном 

- наводи намирнице богате мастима и 

уљима,угљеним хидратима и протеинима 

- зна да се неки витамини растварају у води а неки у 

мастима,што је условљено њиховом хемијском 

структуром 

- зна о значају и улози витамина у људском 

организму 

ХЕ.1.4.1.  ХЕ.1.4.2.  ХЕ.1.6.1.  ХЕ.1.6.2.  

ХЕ.2.4.1.  ХЕ.2.6.1.  ХЕ.2.6.2.  ХЕ.2.6.3.  
ХЕ.3.4.1.  ХЕ.3.4.2.  ХЕ.3.6.1.  ХЕ.3.6.2.  

ХЕ.3.6.3.  ХЕ.3.6.4. 
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ОБРАЗОВНИ СТАРНДАРДИ 

 

Наставна тема: НЕМЕТАЛИ,  ОКСИДИ НЕМЕТАЛА И КИСЕЛИНЕ 

OСНОВНИ НИВО: Ученик зна: 

Стандард 1.1.1.да прави разлику између елемената, једињења и смеша из 

свакодневног живота, на основу њихове сложености 

1.1.2. о практичној примени елемената, једињења и смеша из сопственог окружења, 

на основу њихових својстава 

1.1.6. квалитативно значење симбола хемијских елемената, хемијских формула 

најважнијих представника класа неорганских и органских једињења, и 

квалитативно значење  хемијских реакција оксидације 

1.1.12. у једноставним огледима испита својства супстанци (агрегатно стање, 

мирис, боју, магнетна својства, растворљивост), као и да та својства опише 

1.2.1. основна физичка и хемијска својства неметала и метала (агрегатно стање, 

проводљивост топлоте и електрицитета и реакцију са кисеоником) 

1.2.2. везу између својстава неметала и метала и њихове практичне примене 

1.2.4. да на основу формуле именује основне класе неорганских једињења 

1.2.6. основна физичка и хемијска својства оксида, киселина, база и соли 

Ученик уме да: 

1.2.8. докаже кисело-базна својства помоћу индикатора 

1.2.10. безбедно рукује супстанцама, прибором и посуђем 

СРЕДЊИ НИВО: Ученик зна: 

Стандард 2.1.2. значење термина: материја, хомогена смеша, хетерогена смеша, 

анализа и синтеза, неутрализација, супституција, адиција, анхидрид, изомер, изотоп 

2.1.4. да саставља формуле најважнијих представника класа неорганских и 

органских једињења, и једначине хемијских реакција неутрализације и 

супституције 

2.2.1. на основу назива оксида , киселина, база и соли састави формулу ових 

супстанци 

2.2.2. пише једначине хемијских реакција синтезе и анализе бинарних једињења 

Ученик уме да: 

Стандард 2.1.7. у огледима испитује својства супстанции податке о супстанцама 

приказује табеларно или схематски 

2.1.8. израчуна процентни састав једињења на основу формуле и масу реактаната и 

производа на основу хемијске једначине, тј. да покаже на основу израчунавања да 

се укупна маса супстанци не мења при хемијским реакцијама 

2.1.9. израчуна масу растворене супстанце и растварача на основу процентног 

састава раствора и обрнуто 

2.1.10. направи раствор одређеног процентног састава 

2.2.4. испита најважнија хемијска својства киселина (реакција са карбонатима и 

металима) 

НАПРЕДНИ НИВО: Ученик разуме: 

Стандард 3.1.1. разлику између чистих супстанци (елемената и једињења)и смеша, 

на основу врста честица које их изграђују 

3.1.2. како је практична примена супстанци повезана са њиховим својствима 

3.1.3. да су својства супстанци и промене којима подлежу условљене разликама на 

нивоу честица 
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3.1.4. структуру атома, молекула и јона, које их елементарне честице изграђују и 

како од њиховог броја зависи наелектрисање атома, молекула и јона 

3.2.1. да су физичка и хемијска својства неметала и метала одређена структуром 

њихових атома/молекула 

3.2.2. хемијска својства оксида (реакција са водом, киселинама и хидроксидима) 

3.2.3. да општа својства киселина зависе од њихове структуре (реакција са 

хидроксидима, металима, карбонатима, бикарбонатима и базни оксидима) 

Ученик уме: 

Стандард 3.1.8. да осмисли експериментални поступак према задатом циљу/ 

проблему / питању за истраживање, да бележи и приказује резултате табеларно и 

графички, формулише објашњење/а и изведе закључак/е 

3.1.9. да израчуна процентуалну заступљеност неке супстанце у смеши, да изводи 

стехиометријска израчунавања која обухватају реактант у вишку и однос масе и 

количине супстанце 

 

Наставна тема: МЕТАЛИ, ОКСИДИ МЕТАЛА И ХИДРОКСИДИ 

OСНОВНИ НИВО: Ученик зна: 

Стандард 1.1.1.да прави разлику између елемената, једињења и смеша из 

свакодневног живота, на основу њихове сложености 

1.1.2. о практичној примени елемената, једињења и смеша из сопственог окружења, 

на основу њихових својстава 

1.1.6. квалитативно значење симбола хемијских елемената, хемијских формула 

најважнијих представника класа неорганских и органских једињења, и 

квалитативно значење  хемијских реакција оксидације 

1.1.12. у једноставним огледима испита својства супстанци (агрегатно стање, 

мирис, боју, магнетна својства, растворљивост), као и да та својства опише 

1.2.1. основна физичка и хемијска својства неметала и метала (агрегатно стање, 

проводљивост топлоте и електрицитета и реакцију са кисеоником) 

1.2.2. везу између својстава неметала и метала и њихове практичне примене 

1.2.4. да на основу формуле именује основне класе неорганских једињења 

1.2.6. основна физичка и хемијска својства оксида, киселина, база и соли 

Ученик уме да: 

1.2.8. докаже кисело-базна својства помоћу индикатора 

1.2.10. безбедно рукује супстанцама, прибором и посуђем 

СРЕДЊИ НИВО: Ученик зна: 

Стандард 2.1.2. значење термина: материја, хомогена смеша, хетерогена смеша, 

анализа и синтеза, неутрализација, супституција, адиција, анхидрид, изомер, изотоп 

2.1.4. да саставља формуле најважнијих представника класа неорганских и 

органских једињења, и једначине хемијских реакција неутрализације и 

супституције 

2.2.1. на основу назива оксида, киселина, база и соли састави формулу ових 

супстанци 

2.2.2. пише једначине хемијских реакција синтезе и анализе бинарних једињења 

Ученик уме да: 

Стандард 2.1.7. у огледима испитује својства супстанции податке о супстанцама 

приказује табеларно или схематски 
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2.1.8. израчуна процентни састав једињења на основу формуле и масу реактаната и 

производа на основу хемијске једначине, тј. да покаже на основу израчунавања да 

се укупна маса супстанци не мења при хемијским реакцијама 

2.1.9. израчуна масу растворене супстанце и растварача на основу процентног 

састава раствора и обрнуто 

2.1.10. направи раствор одређеног процентног састава 

2.2.4. испита најважнија хемијска својства киселина (реакција са карбонатима и 

металима) 

НАПРЕДНИ НИВО: Ученик разуме: 

Стандард 3.1.1. разлику између чистих супстанци (елемената и једињења)и смеша, 

на основу врста честица које их изграђују 

3.1.2. како је практична примена супстанци повезана са њиховим својствима 

3.1.3. да су својства супстанци и промене којима подлежу условљене разликама на 

нивоу честица 

3.1.4. структуру атома, молекула и јона, које их елементарне честице изграђују и 

како од њиховог броја зависи наелектрисање атома, молекула и јона 

3.2.1. да су физичка и хемијска својства неметала и метала одређена структуром 

њихових атома/молекула 

3.2.2. хемијска својства оксида (реакција са водом, киселинама и хидроксидима) 

3.2.3. да општа својства киселина зависе од њихове структуре (реакција са 

хидроксидима, металима, карбонатима, бикарбонатима и базни оксидима) 

3.2.4. да општа својства база зависе од њихове структуре (реакције са киселинама и 

са киселим оксидима) 

Ученик уме: 

Стандард 3.1.8. да осмисли експериментални поступак према задатом циљу/ 

проблему / питању за истраживање, да бележи и приказује резултате табеларно и 

графички, формулише објашњење/а и изведе закључак/е 

3.1.9. да израчуна процентуалну заступљеност неке супстанце у смеши, да изводи 

стехиометријска израчунавања која обухватају реактант у вишку и однос масе и 

количине супстанце 

 

Наставна тема : СОЛИ 

OСНОВНИ НИВО: Ученик зна: 

Стандард 1.1.1.да прави разлику између елемената, једињења и смеша из 

свакодневног живота, на основу њихове сложености 

1.1.2. о практичној примени елемената, једињења и смеша из сопственог окружења, 

на основу њихових својстава 

1.1.6. квалитативно значење симбола хемијских елемената, хемијских формула 

најважнијих представника класа неорганских и органских једињења, и 

квалитативно значење  хемијских реакција оксидације 

1.1.12. у једноставним огледима испита својства супстанци (агрегатно стање, 

мирис, боју, магнетна својства, растворљивост), као и да та својства опише 

1.2.1. основна физичка и хемијска својства неметала и метала (агрегатно стање, 

проводљивост топлоте и електрицитета и реакцију са кисеоником) 

1.2.2. везу између својстава неметала и метала и њихове практичне примене 

1.2.4. да на основу формуле именује основне класе неорганских једињења 

1.2.6. основна физичка и хемијска својства оксида, киселина, база и соли 

Ученик уме да: 
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1.2.8. докаже кисело-базна својства помоћу индикатора 

1.2.10. безбедно рукује супстанцама, прибором и посуђем 

СРЕДЊИ НИВО: Ученик зна: 

Стандард 2.1.2. значење термина: материја, хомогена смеша, хетерогена смеша, 

анализа и синтеза, неутрализација, супституција, адиција, анхидрид, изомер, изотоп 

2.1.4. да саставља формуле најважнијих представника класа неорганских и 

органских једињења, и једначине хемијских реакција неутрализације и 

супституције 

2.2.1. на основу назива оксида , киселина, база и соли састави формулу ових 

супстанци 

2.2.2. пише једначине хемијских реакција синтезе и анализе бинарних једињења 

Ученик уме да: 

Стандард 2.1.7. у огледима испитује својства супстанции податке о супстанцама 

приказује табеларно или схематски 

2.1.8. израчуна процентни састав једињења на основу формуле и масу реактаната и 

производа на основу хемијске једначине, тј. да покаже на основу израчунавања да 

се укупна маса супстанци не мења при хемијским реакцијама 

2.1.9. израчуна масу растворене супстанце и растварача на основу процентног 

састава раствора и обрнуто 

2.1.10. направи раствор одређеног процентног састава 

2.2.4. испита најважнија хемијска својства киселина (реакција са карбонатима и 

металима) 

НАПРЕДНИ НИВО: Ученик разуме: 

Стандард 3.1.1. разлику између чистих супстанци (елемената и једињења)и смеша, 

на основу врста честица које их изграђују 

3.1.2. како је практична примена супстанци повезана са њиховим својствима 

3.1.3. да су својства супстанци и промене којима подлежу условљене разликама на 

нивоу честица 

3.1.4. структуру атома, молекула и јона, које их елементарне честице изграђују и 

како од њиховог броја зависи наелектрисање атома, молекула и јона 

3.2.1. да су физичка и хемијска својства неметала и метала одређена структуром 

њихових атома/молекула 

3.2.2. хемијска својства оксида (реакција са водом, киселинама и хидроксидима) 

3.2.3. да општа својства киселина зависе од њихове структуре (реакција са 

хидроксидима, металима, карбонатима, бикарбонатима и базни оксидима) 

3.2.4. да општа својства база зависе од њихове структуре (реакције са киселинама и 

са киселим оксидима) 

3.2.5. да физичка и хемијска својства соли зависе од њихове структуре 

Ученик уме: 

Стандард 3.1.8. да осмисли експериментални поступак према задатом циљу/ 

проблему / питању за истраживање, да бележи и приказује резултате табеларно и 

графички, формулише објашњење/а и изведе закључак/е 

3.1.9. да израчуна процентуалну заступљеност неке супстанце у смеши, да изводи 

стехиометријска израчунавања која обухватају реактант у вишку и однос масе и 

количине супстанце 

3.2.6.изведе реакцију неутрализације 
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Наставна тема: ЕЛЕКТРОЛИТИЧКА ДИСОЦИЈАЦИЈА КИСЕЛИНА, 

ХИДРОКСИДА И СОЛИ 
OСНОВНИ НИВО: Ученик зна: 

Стандард 1.1.1.да прави разлику између елемената, једињења и смеша из 

свакодневног живота, на основу њихове сложености 

1.1.6. квалитативно значење симбола хемијских елемената, хемијских формула 

најважнијих представника класа неорганских и органских једињења, и 

квалитативно значење  хемијских реакција оксидације 

1.2.1. основна физичка и хемијска својства неметала и метала (агрегатно стање, 

проводљивост топлоте и електрицитета и реакцију са кисеоником) 

1.2.4. да на основу формуле именује основне класе неорганских једињења 

1.2.6. основна физичка и хемијска својства оксида, киселина, база и соли 

Ученик уме да: 

1.2.8. докаже кисело-базна својства помоћу индикатора 

1.2.10. безбедно рукује супстанцама, прибором и посуђем 

СРЕДЊИ НИВО: Ученик зна: 

Стандард 2.1.2. значење термина: материја, хомогена смеша, хетерогена смеша, 

анализа и синтеза, неутрализација, супституција, адиција, анхидрид, изомер, изотоп 

2.2.1. на основу назива оксида , киселина, база и соли састави формулу ових 

супстанци 

НАПРЕДНИ НИВО: Ученик разуме: 

Стандард 3.1.1. разлику између чистих супстанци (елемената и једињења)и смеша, 

на основу врста честица које их изграђују 

3.1.3. да су својства супстанци и промене којима подлежу условљене разликама на 

нивоу честица 

3.1.4. структуру атома, молекула и јона, које их елементарне честице изграђују и 

како од њиховог броја зависи наелектрисање атома, молекула и јона 

3.2.1. да су физичка и хемијска својства неметала и метала одређена структуром 

њихових атома/молекула 

3.2.5. да физичка и хемијска својства соли зависе од њихове структуре 

Ученик уме: 

3.2.6.изведе реакцију неутрализације 

 

НАСТАВНА ТЕМА:  УГЉОВОДОНИЦИ 

OСНОВНИ НИВО: Ученик зна: 

Стандард 1.1.1. да прави разлику између елемената, једињења и смеша из 

свакодневног живота, на основу њихове сложености 

1.1.2. о практичној примени елемената, једињења и смеша из сопственог окружења, 

на основу њихових својстава 

1.1.6. квалитативно значење симбола хемијских елемената, хемијских формула 

најважнијих представника класа неорганских и органских једињења, и валитативно 

значење хемијских реакција оксидације 

1.1.12. у једноставним огледима испита својства супстанци (агрегатно стање, 

мирис, боју, магнетна својства, растворљивост), као и да та својства опише 

1.3.1. формуле, називе и функционалне групе најважнијих угљоводоника, алкохола, 

карбонилних једињења, карбоксилних киселина и естара 

1.3.2. основна физичка и хемијска својства угљоводоника, алкохола, карбонилних 

једињења, карбоксилних киселина и естара 
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1.3.3. практичан значај угљоводоника, алкохола, карбонилних једињења, 

карбоксилних киселина и естара у свакодневном животу 

Ученик уме да: 

1.2.10. безбедно рукује супстанцама, прибором и посуђем 

СРЕДЊИ НИВО: Ученик зна: 

Стандард 2.1.2. значење термина: материја, хомогена смеша, хетерогена смеша, 

анализа и синтеза, неутрализација, супституција, адиција, анхидрид, изомер, изотоп 

2.1.4. да саставља формуле најважнијих представника класа неорганских и 

органских једињења, и једначине хемијских реакција неутрализације и 

супституције 

2.3.1. пише једначине хемијских реакција сагоревања угљоводоника и алкохола 

Ученик уме да: 

Стандард 2.1.7. у огледима испитује својства супстанци и податке о супстанцама 

приказује табеларно или схематски 

2.1.8. израчуна процентни састав једињења на основу формуле и масу реактаната и 

производа на основу хемијске једначине, тј. да покаже на основу израчунавања да 

се укупна маса супстанци не мења при хемијским реакцијама 

2.1.9. израчуна масу растворене супстанце и растварача на основу процентног 

састава раствора и обрнуто 

2.1.10. направи раствор одређеног процентног састава 

НАПРЕДНИ НИВО:  

Ученик разуме: 

Стандард 3.1.1. разлику између чистих супстанци (елемената и једињења) и смеша, 

на основу врста честица које их изграђују 

3.1.2. како је практична примена супстанци повезана са њиховим својствима 

3.2.3. да општа својства киселина зависе од њихове структуре (реакција са 

хидроксидима, металима, карбонатима, бикарбонатима и базним оксидима) 

3.3.3. пише једначине хемијских реакција угљоводоника и алкохола, карбонилних 

једињења, карбоксилних киселина и естара 

Ученик уме: 

Стандард 3.1.8. да осмисли експериментални поступак према задатом циљу / 

проблему / питању за истраживање, да бележи и приказује резултате табеларно и 

графички, формулише објашњење/а и изведе закључак/е 

3.1.9. да израчуна процентуалну заступљеност неке супстанце у смеши, да изводи 

стехиометријска израчунавања која обухватају реактант у вишку и однос масе и 

количине супстанце 

 

Наставна тема БИОЛОШКИ ВАЖНА ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА 

OСНОВНИ НИВО: 

Ученик/ученица зна: 

Стандард 1.4.1. да наведе физичка својства (агрегатно стање и растворљивост) 

масти и уља,угљених хидрата, протеина 

Стандард 1.4.2. примере и заступљеност масти и уља, угљених хидрата и протеина 

у намирницама 

СРЕДЊИ НИВО:ученик/ученица зна: 

Стандард 2.1.4. да саставља формуле најважнијих представника класа неорганских 

и органских једињења, и једначине хемијских реакција неутрализације и 

супституције 
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Ученик уме да: 

Стандард 2.1.7. у огледима испитује својства супстанци и податке о супстанцама 

приказује табеларно или схематски 

2.1.8. израчуна процентни састав једињења на основу формуле и масу реактаната и 

производа на основу хемијске једначине, тј. да покаже на основу израчунавања да 

се укупна маса супстанци не мења при хемијским реакцијама 

Стандард 2.4.1. најважније улогe масти и уља, угљених хидрата и протеина у 

живим организмима 

НАПРЕДНИ НИВО: 

Ученик/ученица зна: 

Стандард 3.4.1. основу структуре молекула који чине масти и уља, угљене хидрате 

и протеине 

Ученик/ученица разуме: 

Стандард 3.4.2. основна хемијска својства масти и уља (сапонификацију и 

хидролизу), угљениххидрата и протеина 

 

Наставна тема ХЕМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Ученик/ученица зна: 

Стандард 1.5.1. значај безбедног поступања са супстанцама, начине њиховог 

правилног складиштења, а са циљем очувања здравља и животне средине. 
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8. 1. 11. ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО  ОБРАЗОВАЊЕ 

 

Годишњи фонд наставе техничког и информатичког образовања  
износи 68 часова 

Недељни фонд наставе техничког и информатичког образовања износи  2 часа 

 

 

   

Циљ и задаци 

Циљ  наставе техничког и информатичког образовања у основној школи јесте да се 

осигура да сви ученици стекну базичну језичку техничку и информатичку 

писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних 

постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим 

ситуацијама, да се изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, 

развијају мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и 

да се ученици упознају са техничко-технолошким развијеним окружењем, стекну 

основну техничку и информатичку писменост, развију техничко мишљење, 

техничку културу рада. 

 

Оперативни задаци 

Ученици треба да : 

- прошире знање о основним командама оперативног система.                                      

- прошире знања о коришћењу интернета и електронске поште.                                            

- проишире знања о коришћењу основних програма за обраду текста, табела и 

слика.          

– обуче се за припрему презентација.                                                                                           

– упознају подсистеме електроенергетског система.,                                                                   

-  стекну појам о дистрибуцији електричне енергијe                                                                 

- упознају елчектроинсталациони материјал и елементе према стандардима .                            

– упознају основне електротехничке симболе.                                                                                 

– науче да читају електротехничке шеме и користе их у практичном раду.                            

– стекну основна практична знања и умења у састављању електричних струјних 

кола.         

– упознају основне делове електротермичких и електродинамичких уређаја.                          

– науче да правилно користе електричне уређаје и апарате.                                                           

– упознају основне електронске елементе.                                                                                      

– науче симболе и шеме у електроници..                                                                                        

– схвате принципе рада телекомуникационих и аудиовизуелних уређаја у 

домаћинству.   

 – развијају конструкторске способности израдом и склапањем модела. 
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САДРЖАЈИ  ПРОГРАМА 

 

 Информатичке технологије ( 14 ) 

 Електротехнички материјали и инсталације ( 10 ) 

 Електричне машине и уређаји ( 14 ) 

 Дигитална електроника ( 12 ) 

 Од идеје до реализације – модули ( 16 ) 

 

 

 
ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА  ПРЕДМЕТА ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

 
 

 

 

НАСТАВНА ТЕМА 
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АКТИВНОСТ 

НАСТАВНИКА 

 

 

 

 

АКТИВНОСТ 

УЧЕНИКА 

 

 

 

КОРЕЛАЦИЈА 

ИНФОРМАТИЧКЕ 

ТЕХНОЛОГИЈЕ 

 

 

16 

 

6 

 

10 

 

УПОЗНАВАЊЕ 

СА ПРОГРАМ. 

УСВАЈАЊЕ 

ЗНАЊА, 

ВЕЖБА НА 

РАЧУНАРУ 

 

ИНФОРМАТИКА И 

РАЧУНАРСТВО 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ 

МАТЕРИЈАЛИ И 

ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 

 

10 

 

8 

 

2 

 

УПОЗНАВАЊЕ 

СА ПРОВ. 

ИЗОЛ.ИЕЛЕМЕН. 

 

УСВАЈАЊЕ 

ЗНАЊА, 

УТВРЂИВАЊЕ 

 

ФИЗИКА 

ЕЛЕКТРИЧНЕ 

МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ 

 

 

14 

 

10 

 

4 

УПОЗНАВАЊЕ 

СА МАШИНАМА 

И УРЕЂАЈИМА 

УСВАЈАЊЕ 

ЗНАЊА, 

УТВРЂИВАЊЕ 

 

ФИЗИКА 

ДИГИТАЛНА 

ЕЛЕКТРОНИКА 

 

 

12 

 

6 

 

6 

УПОЗНАВАЊЕ СА 

ДИГИТАЛНОМ И 

ИНФ. ТЕХНОЛОГ. 

УСВАЈАЊЕ 

ЗНАЊА, 

УТВРЂИВАЊЕ 

 

ФИЗИКА 

ОД ИДЕЈЕ ДО 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ - 

МОДУЛИ 

 

 

16 

 

2 

 

14 

 

КОНСУЛТАЦИЈЕ -

ПРАКТИЧНЕ 

ВЕЖБЕ 

ИЗРАДА 

МОДЕЛА СТР. 

КОЛА, 

МАШИНА И 

УРЕЂАЈА 

 

ФИЗИКА 

 
   

 НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Програм се реализује у форми предавања (теоретска настава) и вежби. 

Настава се реализују коришћењем превасходно метода визуелног и практичног 

приказа, коришћењем савремених наставних средстава. Програм вежби реализују 

се у форми заокружених програмских целина (модула) које омогућују ученицима 

креативну слободу. Овакав приступ омогућује индивидуализацију наставе, према 

надарености, способностима, мотивима и интересовањима ученика. Повезаност 

теорије и праксе постиже се кроз јединство теоријских садржаја и вежби које у 

реализацији треба да се преплићу и допуњују. 

 Програмски садржаји функционално обезбеђују корелацију са сродним 

садржајима из наставе физике, математике, биологије, хемије, информатике и 

рачунарства и др.  
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Садржаје техничког и информатичког образовања у целини треба 

реализовати кроз вежбе, почев од планирања, графичког представљања замисли, 

преко извршавања радних операција до процене и вредновања.  

С обзиром на различитост функција и карактера појединих делова 

програмских садржаја, као и психофизичких могућности ученика у појединим 

фазама, у настави техничког и информатичког образовања се, по правилу користе 

сви постојећи облици рада, који су иначе заступљени у осталим наставним 

предметима: фронтални, групни, рад у паровима и индивидуални рад.   

Избор метода зависи од циља и задатака наставног часа, опремљености 

кабинета наставним средствима и изабраног облика рада (вербалне методе – 

монолошка, дијалошка, метода практичних радова ...) 

Ученике оцењивати према резултатима које постижу у усвајању наставних 

садржаја, узимајући у обзир и све њихове активности значајне у овој настави 

(уредност, систематичност, залагање, самоиницијативност, креативност и др.). 

Не треба одвојено оцењивати теоријска и практична знања, нити примењивати 

класично пропитивање ученика, већ изводити оцене на основу сталног праћења 

рада ученика.  
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                                   8. 1. 12. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 

Годишњи фонд наставе физичког васпитања износи 68 часова 

Недељни фонд наставе физичког васпитања износи 2 часа 

 

Циљ и задаци 

    Циљ физичког васпитања јесте да разноврсним и систематским моторичким 

активностима, у повезаности са осталим васпитно-образовним подручјима, 

допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, 

моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени 

моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и 

специфичним условима живота и рада. 

 

      Задаци: 

- Стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада 

током наставе физичког васпитања сврха, циљеви и задаци образовања као и 

циљеви наставе буду реализовани у пуној мери 

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

- развој и усавршавање моторичких способности; 

- стицање моторичких умења која су као садржаји утврђени програмом  

физичког   васпитања и стицање теоријских знања неопходних за њихово 

усвајање; 

- усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања 

дефинисаног циљем овог васпитно-образовног подручја; 

- формирање морално-вољних квалитета личности; 

- оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свако- 

дневним условима живота и рада; 

- стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања здравља и заштити  

- природе и човекове средине. 

 

  Општи оперативни задаци: 

- усмерени развој основних моторичких способности, првенствено брзине и  

       координације; 

      -      усмерено стицање и усавршавање моторичких умења и навика предвиђених                                        

             програмом физичког васпитања; 

-      примена стечених знања, умења и навика у сложенијим условима (кроз  

       игру, такмичење и сл.); 

      -     задовољавање социјалних потреба за потврђивањем, групним поистовећи- 

            вањем и сл; 

      -     естетско изражавање кретањем и доживљавање естетских вредности; 

      -     усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика. 

 

Посебни оперативни задаци:  

- усмерени развој основних моторичких способности: брзине, снаге, 

издржљивости, гипкости  и координације 

- стицање и усавршавање моторичких умења и навика предвиђених 

програмом физичког васпитања 
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- примена стечених знања, умења и навика у сложенијим условима (кроз 

игру, такмичење и сл.) 

- задовољавање социјалних потреба за потврђивањем, групним 

поистовећивањем и сл 

- естетско изражавање покретом и кретањима и доживљавање естетских 

вредности 

- усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика. 

 

 

Садржаји програма 

 

     Општи заједнички програм - Овладати природним и изведеним, елементарним 

(правилним) кретањима, у различитим условима извођења. 

     Програм васпитно-образовног подручја има три дела: 

4. Развијање физичких способности 

5. Спортско - техничко образовање 

6. Повезивање физичког васпитања са животом и радом 
 

 Атлетика - поновити и увежбати технику атлетских дисциплина 

које су обрађиване у ранијим разредима ради што боље припреме за 

атлетски петобој; спринт, штафета, истрајно трчање чениви 1500м 

ученице 800м, Бацање кугле бочна и леђна техника,  

 Вежбе на  справама и тлу 
- Тло (ученици и ученице); 

- Прескок (ученици и ученице); 

- Двовисински разбој (ученице); 

- Греда (ученице); 

- Паралелни разбој (ученици); 

- Вратило (за ученике); 

- Кругови (за ученике); 

- Разбој (за ученике); 

- Коњ са хватаљкама (за ученике); 

 Спортске игре: 

 

 Рукомет 

- Поновити основне елементе из предходних разреда (трокорак, шут, 

одбране...) 

- Примена елемената у игри и унутародељенском турниру 

 

 Кошарка 

- Поновити основне моторичке елементе кошарке (двокорак, шут, 

одбране...) 

- Оримена елемената у игри и унутародељенском турниру 

 

 Одбојка 

- Одигравање лопте прстима 

- Одигравање лопте чекићем 

- Сервис 
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- Школски сервис 

- Смечирање 

- Блокирање 

- игра 

 

 Ритмичка гимнастика и народни плесови 
- Вијача, лопта, оруч, плесови; 

 Додатни васпитно-образовни рад 
 Додатни рад се организује за ученике који испољавају посебну 

склоност и интересовање за спорт. Рад се одвија у спортским секцијама 

или школским екипама које се формирају према интересовању, 

способностима и полу ученика. Остварује се једним часом седмично; 

 Слободне активности 

 Рад се одвија у секцијама које се формирају према интересовањима 

ученика, узимајући у обзир материјално – техничке услове школе и 

узраст ученика као и такмичарски програм. 

 Активности у природи - обавезни програм 
 Из фонда радних дана, предвиђених заједничким планом, школа 

организује активности у природи: два кроса - јесењи и пролећни (дужину 

стазе одређује стручни актив) и излет са пешачењем до 10 км     ( у оба 

правца укупно). 

 Курсни облици и обавезан стручно-педагошки рад 
 Из фонда часова за заједнички програмски садржај школа може да 

планира 12 часова за ону спортску активност која није обухваћена 

заједничким програмом, а за коју средина у којој је школа има 

интересовања. Ова активност планира се за ученике од трећег до осмог 

разреда, а програм припрема или спроводи наставник или инструктор; 

 Корективно-педагошки рад - организује се за ученике који услед мањих 

сметњи у физичком развоју, ослабљеног здравља и са постуралним 

поремећајима не мпогу да упражњавају редован програм физичког 

васпитања, акоје након систематских прегледа упути комисија; 

 Школска и друга такмичења 
 Обавезна унутаршколска и међуодељенска такмичења у: гимнастици, 

атлетици и најмање у једној спортској игри; 

 Обавезни програм - изабране спортске гране 

 Остварује се са по једним часом седмично. Односи се на изабрану 

спортску грану, по избору ученика (опредељују се на почетку школске 

године), а у складу са могућностима школе. 
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Глобални план наставе физичког васпитања 
                            
 Наставна област             број часова   oбрада   увежб.   утврђ.   провера системат. 

 

- атлетика                                    15              3              7             -               4               1 

- спортска гимнастика               22              6             10            1               5               - 

- рукомет                                       7              -               5             -               1               1 

- кошарка                                      5              3               -              -               1               1 

- одбојка                                      12              3               6             -               1               2 

- остало                                         7 

 

  Укупно                                                      68 

 

Тип часа                                                број часова 

 

- обрада                                                          1 

- утврђивање                                                 8 

- увежбавање                                               31 

- провера                                                      25 

- систематизација                                         3                                  

 

   Укупно                                                     68 
 

 

 

Наставне методе: 

Метода практичног учења 

 

Активности ученика: 

Јачање самосталности 

 
Активности наставника: 

- Организује наставни процес 

- Реализује наставни процес 

- Партнер педагошкој комуникацији 

- Мотивише ученике, подржава и подстиче њихова интересовања 

- Прати напредовање ученика 

-Прати ефекте сопственог рада 

-Преноси информације 

Монолшка метода 

Метода практичних знимања 

Метода демонстрације 

Дијалошка метода 

Решавање мторичких задатака 

Вежбање 

Партнери, планери, играње 

Сарадња у групи 
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-Иницијатор 

-Аниматор 

-Учествује у регулисању социјалних односа у одељењу 

-Прикупља податке о деци; 

-Уочава њихова претходна знања, умења и способности; 

-Уочава грешке и поремећаје у говору и исправља их;  

-Процењује психофизичку развијеност ученика; 

-Пружа помоћ у раду; 

-Правилно усмерава ученике за рад; 

-Прати индивидуалност у раду. 

 

 

Оцењивање у настави физичког васпитања обухвата следеће: 

7. Савладано градиво (ниво усвојености моторичкох знања и вештина – 

оствареност циљева) 

8. Напредак у развоју физичких способности (снага, брзина издржљивост, 

гипкост, дординација), на основу тестирања ученикових моторичких 

способности и њиховог упоређивања са тестовима из предходнеих година, 

узимајући у обзир здравствено и психофизичко стање детета. 

9. Уредно похађање наставе (доношење опреме и однос према раду) 
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ТЕМА СТАНДАРДИ 

 

Основни  ниво 

 

Средњи ниво 

 

Напредни ниво 

 

 

 

Атлетика 

ФВ. 1.1.3. 

Ученик правилно трчи 

варијантама трчања на 

кратке, средње и дуге 

стазе и мери резултат. 

ФВ. 1.1.4. 

Зна терминологију, 

значај трчања, основе 

тренинга и пружа прву 

помоћ 

ФВ. 2.1.3. 

Ученик правилно 

изводи варијанту 

технике штафетног 

трчања. 

ФВ. 2.1.7. 

Ученик зна правила за 

такмичење. 

 

 

ФВ. 3.1.3. 

Ученик правилно 

изводи варијанту 

технике штафетног 

трчања.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортска 

гимнастика 

ФВ. 1.1.11. 

Ученик правилно 

изводи вежбе на тлу 

(колут напред, став о 

шакама) 

ФВ. 1.1.12. 

Ученик правилно 

изводи прескоке 

разношку или згрчку 

ФВ. 1.1.13. 

Ученик изводи вежбу 

и комбинацију вежби 

на греди 

ФВ. 1.1.19. 

Зна називе вежби, 

основе организације 

рада на справи и 

пружа прву помоћ 

ФВ. 2.1.9. 

Ученик правилно 

изводи вежбе на тлу, 

чува и помаже и 

поштује сигурносна 

правила. 

ФВ. 2.1.10. 

Ученик правилно 

изводи згрчку. 

ФВ. 2.1.11. 

Ученик правилно 

изводи вежбу и 

комбинацију вежби на 

греди. 

ФВ. 2.1.17. 

Ученик зна назив 

вежбе,  сигурност, 

чување и помагање, 

организацију рада 

ФВ. 3.1.6. 

Правилно изводи 

вежбе и комбинације 

вежби на тлу. 

ФВ. 3.1.7. 

Ученик правилно 

изводи згрчку и 

разношку са 

изразитијим фазама 

лета.  

ФВ. 3.1.8. 

Ученик правилно 

изводи вежбе и 

комбинацију вежби 

на греди. 

 

 

 

 

 

 

 

Рукомет 

ФВ. 1.1.1. 

Ученик на основном 

нивоу игра рукомет 

примењујући основне 

елементе технике, 

неопходна правила и 

сарађује са члановима 

екипе изражавајући 

сопствену личност уз 

поштовање других 

ФВ 1.1.2. 

Зна функцију 

рукомета, основне 

ФВ. 2.1.1. 

Ученик примењује 

виши ниво технике, 

већи број правила, 

једноставније тактичке 

комбинације и уз 

вискок степен сарадње 

са члановима екипе 

изражава сопствену 

личност уз пожтовање 

других. 

ФВ. 2.1.2. 

Зна функцију рукомета, 

ФВ. 3.1.1. 

Ученик игра 

рукомет 

примењујући 

сложене елементе  

технике, испуњава 

тактичке задатке и 

учествује у 

организацији 

утакмице, суди. 

ФВ. 3.1.2. 

Зна тактику 

рукомета, систем 
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појмове неопходна 

правила, основне 

принципе тренинга и 

пружа прву помоћ. 

већи број правила, 

принципе и утицај 

тренинга. 

 

такмичења. 

 

 

 

 

 

 

Кошарка 

ФВ. 1.1.1. 

Ученик игра кошарку 

примењеујући основне 

елементе технике, 

неопходна правила 

ФВ 1.1.2. 

Зна функцију кошарке, 

основне појмове 

неопходна правила, 

основне принципе 

тренинга и пружа прву 

помоћ.. 

ФВ. 2.1.1. 

Примењује виши ниво 

технике, већи број 

правила, једноставније 

тактичке комбинације и 

уз вискок степен 

сарадње са члановима 

екипе. 

ФВ. 2.1.2. 

Зна функцију кошарке, 

већи број правила, 

принципе и утицај 

тренинга. 

ФВ. 3.1.1. 

Ученик игра 

кошарку 

примењујући 

сложене елементе  

технике, испуњава 

тактичке задатке и 

учествује у 

организацији 

утакмице, суди. 

ФВ. 3.1.2. 

Зна тактику 

кошарке, систем 

такмичења. 

 

 

 

Одбојка 

ФВ. 1.1.1. 

Ученик игра одбојку 

примењеујући основне 

елементе технике, 

неопходна правила 

ФВ 1.1.2. 

Зна функцију одбојке, 

основне појмове 

неопходна правила, 

основне принципе 

тренинга и пружа прву 

помоћ. 

ФВ. 2.1.1. 

Примењује виши ниво 

технике, већи број 

правила, једноставније 

тактичке комбинације и 

уз вискок степен 

сарадње са члановима 

екипе. 

ФВ. 2.1.2. 

Зна функцију одбојке, 

већи број правила, 

принципе и утицај 

тренинга. 

ФВ. 3.1.1. 

Ученик игра одбојку 

примењујући 

сложене елементе  

технике, испуњава 

тактичке задатке и 

учествује у 

организацији 

утакмице, суди. 

ФВ. 3.1.2. 

Зна тактику одбојке, 

систем такмичења. 
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НАСТАВНА ПОНУДА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА 

 

     

     Ученици осмог разреда се анкетирају у сврху опредељивања за један од 

два обавезна изборна предмета – верска настава / грађанско васпитање.   

Ученик бира страни језик (енглески језик) са листе коју нуди школа у 

складу са својим кадровским могућностима и изучава га до краја другог циклуса. 

Ученик бира изабрани спорт са листе коју нуди школа на почетку школске 

године; 

Школа је дужна да поред обавезних изборних предмета понуди још најмање 

три  предмета са листе, од којих ученик бира један предмет, према својим 

склоностима, на почетку школске године. Ученици осмог разреда су се за школску 

2018/2019. годину опредељивали за следеће изборне предмете: 

- хор и оркестар, 

- информатика и рачунарство, 

- свакодневни живот у прошлости. 
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Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 
 

                  8. 1. 13. ВЕРСКА НАСТАВА- ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

 

Годишњи фонд верске наставе износи 34 часа 

Недељни фонд верске наставе износи 1 час 

                                  
 

     Циљ верске наставе јесте да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство 

традиционалних цркава и религијских заједница које живе и делују на нашем 

животном простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и 

живот и да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности 

цркве или заједнице којој историјски припадају, односно чување и неговање 

сопственог верског и културног идентитета. Упознавање ученика са вером и 

духовним искуствима сопствене, историјски дате цркве или верске заједнице треба 

да се остварује у отвореном и толерантном дијалогу, уз уважавање других 

религијских искустава филозофских погледа, као и научних сазнања и свих 

позитивних искустава и достигнућа човечанства. 

 

Задаци верске наставе су да код ученика:

Продубити код ученика знање о човеку као икони Божијој у свету; 

Развити свест код ученика о неопходности живота у заједници; 

Развити свест код ученика да је грех злоупотреба слободе; 

Омогућити ученицима основ за разумевање хришћанског појма слободе; 

Подстаћи ученике на узајамну љубав и поштовање; 

Подстаћи ученике на стално преиспитивање свог живота. 

Омогућити ученицима основ за правилно разумевање хришћанског подвига; 

Упутити ученике на смисао подвига светитеља; 

Објаснити ученицима начин, смисао и циљ поста; 

Упознати ученике са Житијима Светих; 

Развити евхаристијски етос код ученика 

Указати ученицима на значај личне и саборне молитве; 

Објаснити ученицима важност Литургије тумачењем значења речи Евхаристија и 

Литургија (захвалност и заједничко дело); 

Указати ученицима да је литургијско сабрање израз Цркве као Тела Христовог; 

Указати ученицима на целину литургијског догађаја као узајамног даривања Бога 

и његовог народа 

Објаснити ученицима да је Царство Божије крајњи циљ историје; 

Упознати ученике са смислом и основним елементима Литургије; 

Подстаћи ученике на заједничко учешће у богослужењима; 

Објаснити ученицима динамику богослужбеног времена. 

Указати ученицима на повезаност између  васкрсења мртвих и Царства Божијег; 

Објаснити ученицима појам обожења указујући им на библијски опис 

Преображења Господњег; 

Развијање свести ученика да је Литургија икона Царства Божјег; 
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Упознати ученике са сведочанствима присуства Божијег у овом свету (чуда, 

мошти...); 

Предочити ученицима улогу Цркве у свету; 

Пружити ученицима основно знање о икономији Духа Светога; 

Упознати ученике са иконографијом као изразом есхатолошког стања света и 

човека. 

Исходи: 

моћи да сагледа садржаје којима ће се бавити настава Православног катихизиса у 

току 8. разреда основне школе; 

моћи да уочи какво је његово предзнање из градива Православног катихизиса 

обрађеног у претходном разреду школовања. 

моћи да увиди да је човек икона Божија јер је слободна личност и да је служба 

човекова да буде спона између Бога и света. 

моћи да увиди да се човек остварује као личност у слободној заједници љубави са 

другим. 

бити подстакнут да учествује у литургијској заједници. 

моћи да сагледа грех као промашај људског назначења; 

моћи да разликује слободу од самовоље;

моћи да увиди да човек може бити роб својих лоших особина и навика; 

бити подстакнут да увиди вредност ближњега у сопственом животу; 

моћи да усвоји став да једино кроз љубав човек може превазићи конфликт; 

моћи да вреднује своје поступке на основу Христових заповести ољубави. 

моћи да увиди да је подвиг начинживота у Цркви; 

моћи да препозна различите подвиге као путеве који воде ка истом циљу; 

моћи да објасни кад и како се пости; 

моћи да увиди смисао и значај поста; 

бити подстакнут на пост и молитву као начин служења Богу; 

бити подстакнут да развија хришћанске врлине; 

бити подстакнут да се критички односи према својим поступцима; 

бити подстакнут да чита Житија Светих; 

бити подстакнут да заснује свој однос према Богу на захвалности. 

моћи да увиди да је молитва разговор са Богом; 

бити подстакнут да преиспита и обогати свој молитвени живот; 

моћи да схвати личну молитву као припрему за саборну молитву; 

моћи да објасни значење речи Литургија и Евхаристија; 

моћи да однос међу члановима Цркве пореди са повезаношћу удова у људском 

телу; 

моћи да препозна неке од елемената Литургије; 

моћи да увиди да Молитва Господња има литургијску основу; 

моћи да наведе најважније делове храма и препозна њихову богослужбену 

намену. 

моћи да именује нека богослужења и да зна да постоје покретни и непокретни 

празници; 

бити подстакнут да активније учествује у богослужењима;

моћи да објасни да је Бог створио свет са циљем да постане Царство Божије; 
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моћи да објасни да Царство Божије у пуноћи наступа по другом Христовом 

доласку и васкрсењу мртвих; 

моћи да објасни да је Бог створио човека као сарадника на делу спасења; 

моћи да препозна да је Литургија икона Царства Божијег; 

бити подстакнут да активније учествује у Светој Литургији. 

моћи да преприча догађај Преображења Господњег; 

моћи да повеже појмове светости и обожења са дејством Светога Духа 

моћи да препозна да је предукус Царства Божијег присутан у моштима, 

чудотворним иконама, исцељењима... 

моћи да препозна разлику између православне иконографије и световног 

сликарства; 

моћи да препозна икону као символ Царства Божијег; 

бити подстакнут да на правилан начин изражава поштовање према хришћанским 

светињама. 

 

 

Оперативни задаци: Ученици треба да: 

- стекну свест о томе да је личност заједница слободе са другом 

личношћу; 

- буду свесни разлике између природе и личности; 

- запазе да је личност носилац постојања природе; 

- уоче да у хришћанској онтологији нема сукоба и искључивости између  

- једног и многих. 

За овај програм нису предвиђени уџбеници. 

 

 

 

 

 

 

Р.бр. Наставни садржај Бр. часова За обраду 

За 

утврђивање 

и понављање 

Активност 

ученика 

Активност 

наставника 
Методе Корелација 

1.  Увод 1 1 0   

 

Посматрају, 

слушају, 

уочавају, 

препознавају, 

именују, 

анализирају, 

разликују, 

упоређују, 

самовреднују 

 

 

          

Планира, 

организује, 

реализује, 

презентује, 

мотивише, 

контролише, 

вреднује, 

систематизује 

самовреднује 

 

Подстицајна, 

интерактивна, 

сазнајна, 

илустративна, 

стваралачка, 

истраживачка, 

демонстрат. 

дијалошка 

 

Ликовно, 

српски 

језик, 

географија, 

историја 

2. Човек је икона Божија 6 5 1 

3. 
Подвижничко-евхаристијски 

етос 
7 5 2 

4. Литургија 10 6 4 

5. Царство Божије 10 6 4 

 УКУПНО ЧАСОВА: 34 23 11     
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8. 1. 14. ИСЛАМСКА ВЕРОНАУКА 

 

 

Циљ наставе исламске веронауке у осмом разреду јесте да ученике упозна 

са основним постулатима (темељним дужностима) вере ислама, да ученике 

упозна са важношћу и садржајем намаза (молитве) и његовом улогом у 

животу сваког појединца и заједнице у целини. 

 

Задаци  наставе исламске веронауке: 

- познавање основних принципа вере ислама; 
- познавање вредности молитве; 
- познавање саставних делова молитве; 
- упознавање међусобних права и дужности појединца и заједнице; 
- развијање свести о Богу као Створитељу и однос према људима као 
најсавршенијим божијим створењима; 

- развијање способности (на начин примерен узрасту ученика) за 

постављање питања о целини и најдубљем смислу постојања човека и 

света, о људској слободи, животу у заједници, смрти, одосу с природом 

која нас окружује, као и за размишљање о тим питањима у светлу вере 

ислама; 

- развијање способности зс одговорно обликовање заједничког живота с 
другима,  за налажење равнотеже између властите личности и заједнице, 

за остваривање сусрета са светом и с богом, у изграђивање уверења да је 

човеков живот на овом свету само припрема за вечност, да су сви 

створени да буду судионици вечног живота, да се из те перспективе, код 

ученика развија способност разумевања, преиспитивања и вредновања 

властитог односа према другом човеку као божијем створењу и изгради 

спремност за покајање. 

 

 

Р. 

Бр. 

Наставне теме Укупан 

бр. час 

Часови 

обраде 

Остали 

часови 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Корелација 

1. 
ШЕХАДЕТ 

 
1 1 0 

Посматрају, 

слушају, 

уочавају, 

препознају, 

именују, 

анализирају, 

разликују, 

упоређују, 

самовреднују 

 

 

 Планира, 

организује, 

реализује, 

презентује, 

мотивише, 

контролише, 

вреднује, 

систематизује, 

самовреднује 

Ликовна 

култура, 

Српски 

језик, 

географија, 

историја 

2. 
ОБЈАВЉЕНЕ КЊИГЕ 

 
1 1 0 

3. 
ОСОБЕНОСТИ 

КУРАНА 

 

6 4 2 

4. 

ХАДИС, СУННЕТ И 

ПРАКСА 

ПОСЛАНИКА 

 

3 2 1 

5. 
АЛЛАХОВА 

СВОЈСТВА 

 

1 1 0 

6. 
ОБАВЕЗЕ 

МУСЛИМАНА 

 

3 2 1 
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7. 
МУСЛИМАНСКИ 

ПРАВЦИ 

 

2 1 1 

8. 
ШИИЗАМ 

 
2 1 1 

9. 
ИСЛАМСКИ 

БОНТОН 

 

8 5 3 

10. 
ХАЛИФЕ 

 
2 1 1 

11. 
ВЕЛИКАНИ 

ИСЛАМА 

 

2 1 1 

12. 
ИСЛАМ У НАШОЈ 

ЗЕМЉИ 

 

2 1 1 

13. 
ИСЛАМ И 

САВРЕМЕНИ СВЕТ 

 

1 1 0 

 УКУПНО 34 22 12 

 

 

 

*Православна и исламска верска настава – оцењују се описно, а оцене су: 

истиче се, добар и задовољава. Ученици се оцењују на основу: практичних 

радова, активности на часу и уредности и општег ангажовања на часовима.  
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8. 1. 15. ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  

 

Годишњи фонд наставе грађанског васпитања износи 34 часа 

Недељни фонд наставе грађанског васпитања износи 1 час 

 

     Циљ и задаци 

               Циљ и задаци 

 

Циљ наставе грађанског васпитања јесте да ученици стекну сазнања, 

формирају ставове, развију вештине и усвоје вредности које су претпоставка 

за компетентан, одговоран и ангажован живот у демократском друштву. 

 

Задатак  наставе грађанског васпитања јесте стварање разноврсних 

могућности  да кроз различите садржаје и облике рада током наставе 

грађанског васпитања сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви 

наставе грађанског васпитања буду у пуној мери реализовани. 

 

 Оперативни задаци: 

 

- разумевање концепта универзалности права детета 

- стицање знања  о узроцима степена остварености права детета у савременом 

свету  

- подстицање развоја критичког односа према појавама злоупотребе права 

детета 

- упознавање са неопходним условима за остваривање најбољег интереса 

детета 

- упознавање  са местом, улогом и значајем институција и организација које 

се баве унапређењем положаја деце у Републици Србији 

- упознавање са националним законодавним оквиром чији је циљ заштита 

интереса деце 

- разумевање места, улоге и одговорности државе, друштва, породице и 

дететау унапређењу положаја деце  

- идентификовање особина, знања и вештина код деце које су значајне за 

њихову активну улогу у унапређивању положаја деце  

- упознавање  са местом, улогом и значајем међународних организација које 

се баве  положајем деце и унпрећењем њиховог положаја 

- разумевање улоге и значаја медија у савременом друштву 

- унапређивање критичког разматрања информација добијених преко 

различитих медија 

- упознавање са улогом медија у креирању слике детета у друштву 
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Садржај програма (34 часа) 

 

- Увод (2) 

- Деца у савременом свету (18) 

- Медији у савременом друштву (11)  

-    Завршни део (3) 

 

Реализација програма се заснива на коришћењу интерактивних и 

истраживачких метода рада.  

Основна теза које би наставници све време требало да се придржавају је да 

ученике учимо не шта да мисле, него како да мисле. Ученици активно и 

равноправно учествују у свим активностима. Улога наставника је да иницира и 

одржава двосмерну комуникацију са ученицима, да подстиче изношење њихових 

запажања, мишљења и погледа на проблеме, као и да креира атмосферу на часу 

погодну за размену и аргументовање идеја и мишљења међу ученицима. У том 

смислу, интерактивни метод рада би требало да се одвија кроз следеће форме: 

кооперативни рад наставник-ученици; кооперативни рад у малим групама 

ученика; тимски рад.  

Најпогодније технике за постизање интерактивности у процесу учења су: 

"мозгалица" или "мождана олуја", различити облици групне дискусије, симулација 

и играње улога. "Мозгалица" или "мождана олуја" је техника помоћу које се 

стимулише осмишљавање нових идеја.  

Технике које се примењују: групна дискусија , симулација и играње улога  

  Оцењивање је описно, а оцене су:истиче се, добар, задовољава. Ученици се 

оцењују на основу: практичних радова, активности на часу и уредности и општег 

ангажовања на часовима.  
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8. 1. 16. СТРАНИ ЈЕЗИК – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

Годишњи фонд наставе енглеског језика износи 68 часова 

Недељни фонд наставе енглеског језика износи 2 часа 

 

 

 

  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. 

 

Општи стандарди 

     Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о 

значају сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и културама. 

Ученик развија радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији 

са говорницима других језика. 

 

Задаци на нивоу језичких вештина 

~ Разумевање говора – требало би да ученик разуме усмену поруку исказану 

савременим језиком, без непотребних лексичких и синтаксичких тешкоћа и не 

дужу од две до три минуте, на нивоу глобалног разумевања и разумевања 

имлицитног садржаја. Разумевање треба да се односи на различите врсте усмених 

порука, ау ченик треба да буде способан да идентификује различите врсте исказа, 

да уочи кључне речи, односе, да реконструише непознато на основу контекста и да 

запамти кључне елементе поруке.  

~ Усмено изражавање – требало би да ученик буде оспособљен да искаже 

једноставну усмену поруку, као и да буде у стању да учествује у једноставном 

разговору, да једноставно и јасно исприча лични доживљај, садржај разговора или 

наративног текста.  

~ Разумевање писаног текста – требало би да ученик прочита и разуме 

једноставне поруке, знакове, информације, да разуме једноставније аутентичне 

текстове писане савременим језиком, у вези са свакодневним ситуацијама и из 

домена његовог интересовања. 

~  Писано изражавање – требало би да ученик буде способан да напише своје 

личне податке, да напише честитку, разгледницу, једноставну поруку и краће 

неформално писмо, 

~  Развијање социокултурне компетенције – поред сазнања о основним 

чињеницама везаним за историју, географију, културу и уметност земаља чији језик 

учи, требало би да ученик стекне увид у сличности и разлике у навикама, 

обичајима, менталитету и институцијама између наше земље и земаља чији језик 

учи. 

 

 Оперативни задаци по вештинама: 

Разумевање говора- на крају седмог разреда ученик треба да: 

- препознаје, поред раније наведених, и оне интонације које исказују 

емотивна стања: равнодушност, дивљењењ, саучествовање, зебњу, страх, 

замерку, сумњу и слично; 
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- без већих тешкоћа дискриминише гласове у сличним речима, под условом 

да су му познате или да припадају познатој породици речи; 

- разуме, поред оних израза које наставник употребљава током часа да би дао 

упутства за рад, и сасвим једноставна објашњења непознатих речи помоћу 

познатог и  већ активно усвејеног вокабулара; 

- разуме дијалоге и монолошка излагања од десет до четрнаест реченица, које 

природним темпом искаже наставник, други ученици или које чује преко 

звучног материјала, а које садрже искључиво језичку грађу обрађену током 

петог, шестог и седмог разреда; 

- разуме песме у вези са обрађеном теметиком и рефрене актуелних песама 

примерених учениковом узрасту и укусу. 

Усмено изражавање - ученик треба да: 

- даље усавршава изговор гласова; 

- правилно репродукује основне интонацијске схеме, као и оне које 

исказују емотивна стања; 

- користи  спонтано најчешће устаљене изразе учтивости и оне које се тичу 

најчешћих ситуација на часу; 

- поставља питања предвиђена програмом за пети, шести и седми разред, а 

која се односе на садржај обрађеног дијалога, наративног текста, на 

једноставну свакодневну ситуацију или на предмет његовог 

интересовања; 

- даје императивне исказе у комуникацији на часу и у игри; 

- ступа у дијалог и, у оквиру 8 до 10 реплика, поставња питања и 

одговарањем на питања, води разговор у оквирима комуникативних 

функција и лексике обрађених током петог, шестог и седмог разреда; 

- монолошки, без претходне припреме, у неколико реченица представља 

себе или другога, дајући, поред основних података, и обавештења која се 

тичу сколоности и интересовања; 

- у неколико кратких реченица саопштава садржај дијалога или наративног 

текста, или опише ситуацију, слику, лице, предмет, односно животињу; 

- спонтано честита рођендан, Нову годину, Божић и одређени успех; 

- интерпретира кратке, тематски прилагођене песме и рецитације. 

Разумевање писаног текста - ученик треба да: 

- даље савладава технике читања у себи и гласног читања на претходно 

усмено усвојеној језичкој грађи, уз обраћање пажње на тип текста од 

значаја за његово разумавање; 

- даље савладава основна правила графије и ортографије уз уочавање 

правилности и неправилности; 

- разуме обавештења и упозорења на јавним местима; 

- разуме, глобално и селективно, разноврсне садржаје неформалног писма; 

- разуме, глобално и селективно, садржај непознатог текста који се састоји 

од искључиво познате језичке грађе; 

- разуме глобално садржај непознатог текста који садржи понеку непознату 

реч, под условом да нису у питању кључне речи. 

Писмено изражавање - ученик треба да: 

- даље упознаје основна правила и карактеристичне изузетке када је реч о 

графији и ортографији у оквиру усмено стечених језичких знања и, при 

том, уочава правилности и неправилности; 
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- пише кратке текстове на основу датог модела, у складу са наставним 

програмом; 

- одговори на питања (ко, шта, где, како, зашто) која се тичу обрађене теме, 

ситуације у разреду или њега лично; 

- пише краће целине на основу датих елемената, визуелног или звучног 

подстицаја; 

- пише кратка, неформална писма разноврсног садржаја.  

 

Теме и ситуације: 

 

1. Introduction 

2. Past and present 

3. Fame and fortune 

4. The First Written Test 

5. Health and safety 

6. Heroes, reported requests, commands and advice 

7. Our environment 

8. The Second Written Test 

9. Relationships and Second conditional 

10.  Miscellanous 
 

 
Приватно: -заједничке активности и интересованја у школи и ван нје. 

-дневне обавезе 

-обавезе у кући, уређенје простора у ком живи 

-здравствена заштита 

 

Јавно:  

-развијанје позитивног односа према животној средини и другим живим бићима 

- знаменитости у културама земљама чији се језик уче 

-оброци 

-становање 

-куповина 

- временске прилике 

- изласци 

 

Образовно: 

-предмети,распоред часова, недељна оптерећеност 

- слободне активности 

 

Комуникативне функције: 

1. представљање себе и других 

2. поздрављање 

3.идентификација и именовање особа, објеката, делова тела, животиња, боја, 

бројева 

4. разумевање и давање једноставних упутстава и команди 

5. постављање и одговарање на питања 

6. молбе и изрази захвалности 
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7. примање и упућивање позива за учешће у игри 

8. изражавање допадања и недопадања 

9. изражавање физичких сензација и потреба 

10. именовање активности 

11. исказивање просторних односа,релација и величина 

12. давање и тражње информација о себи и другима 

13. траженје и давање обавештења 

14. описивање лица и предмета 

15. изрицање забране и реаговање на исту 

16. изражавање припадања и опоседовања 

17. тражење и давање обавештења о времену 

18. скретање пажње 

19. тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања 

20. исказивање извињења и оправдања 

 

 

Садржаји програма 

 

Морфосинтаксички и фонетски садржаји 

 

 Реченица 

Ред прилога у реченици,начин,место, време. 

Релативне клаузе:who, which,where 

- Сложена реченица са упитним заменичким прилозима what, when, 

where, how  и инфинитивом или именском клаузом; 

- Погодбена реална реченица; 

- Релативне реченице: а) рестриктивне, б) нерестриктивне. 

- Ускличне реченице са  such;  

- Искази и питања у неуправном говору (са уводним глаголом у 

садашњем времену); 

 Именичка група 

Именице:  

1.бројиве и небројиве 

2.сложенице 

3.множина на y, f, fe 

4.неправилна множина 

5.саксонски генитив са именицом у множини 

- Слагање глагола са именицом као субјектом: 

а) облик множине, глагол у једнини, 

б) облик множине, глагол у множини, 

в) облик једнине, глагол у једнини, 

г) облик једнине, глагол у множини. 

- Сложенице; 

- Систематизација именица; 

- Генитив; 

- Герунд уз глаголе.  

Члан:  
Неодређени члан: 
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-а hundred 

-a German 

-posle izraza posle kojih sledi zajednicka imenica 

Oдређени члан: 

-the Browns 

-the earth,the moon 

-the guitar 

Нулти члан: 
-уз присвојне заменице 

-испред назива мостова, паркова, тргова, улица 

 

Неодређени члан – у изразима, уз градивне именице; 

Систематизација;  

 

Заменице: повратне, присвојне 

 

Детерминатори: Општи детерминатори, a few,few,a little,little; 

Систематизација. Обратити пажњу на разлику у употреби присвојних 

заменица и присвојних детерминатора. 

Придеви: 

-изражавање националне припадности 

-поређење по једнакости 

 у функцији прилога;  

- Порећење придева: а) по једнакости, б) по неједнакости; 

- Систематизација. 

 

Квантификатори 

Бројеви: прости бројеви до 1000 и редни до 100. 

 

      - Основне рачунске радње (множење и дељење); 

                        - Разломци, децимали и проценти. 

 Глаголска група 
Глаголи: 

-The Past Continuous Tense 

-Used to 

-If clause, type I 

-must/mustnt,have to,should/shouldn’t, will/would,may/might 

-препричавање у садашњости 

 а)време, б)аспект ; 

- The Present Continious - за радњу која се понавља и која иритира 

говорника;  

- The Present Perfect - за изражавање радње која се догодила једном 

или више пута у оквиру говорниковог искуства; 

The Passive Voice (simple present/past) - основна употреба , без 

претварања актива у пасив и обратно; 

- Непотпуни глаголи. 
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Прилози 

-прилози за начин,место,време,учесталост; ред прилога 

- а) на -ly, са променом значења, б) too + инфинитив (рецептивно); 

- Поређење прилога; - Систематизација; 

            

  Предлози 

-позиција у простору,правац кретања,време,доба 

дана,порекло,средство,намена 

- Употрба предлога после: а) именице, б) глагола и в)придева. 

 

Грађење речи 

- Грађење апстрактних именица наставцима - ness, -hood, -ship; 

- Научити ученике да спелују лична и географска имена; упознати их 

са најпознатијим скраћеницама и акронимима за називе значајних 

међународних организација.  

           Елементи цивилизације 
- Основни подаци о Канади - важнији градови, језик, природне лепоте 

- Разлике и сличности у обичајима и начину живота у Канади и 

Сједињеним Америчким Државама. 

- А. Интонација - интонацијом се изражавају различити ставови и 

емоционална стања говорника као и нијансе значења, па она има 

веома важну улогу у усменој комуникацији. Интонација је чест извор 

неспоразума међу говорницима различитих култура, посебно у 

општењу са изворним говорницима. Стога, на овом ступњу наставе 

треба да се обрати пажња на тонске групе и ситуације у којим се оне 

најчешће јављају у свакодневној омуникацији. 

 

 

    8. 1. 16. 1.   Допунски рад са ученицима осмог разреда  

 

 

Организује се за ученике који, из објективних разлога, у редовној настави 

енглеског језика не постижу задовољавајуће резултате у неком од тематско- 

програмских подручја. Организује се током целе наставне године, односно одмах 

чим се уоче тешкоће појединих ученика у усвајању програмских садржаја. 

 

Претпостављени план рада: 

- The Present Continuous Tense 

- The Present Simple Tense 

- The plural of nouns  - singularia and pluralia tantum 

- Modal verbs mustn’t 

- Modal verb may 

- Comparison of adjectives – as ... as , not as/so  ... as 

- Adverbs - formation 

- Modal verbs can, be able to 

-   The Past Simple Tense – regular verbs 

- The Past Simple Tense – irregular verbs 

- The Present Perfect Tense 
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- The Past Continuous Tense 

- Conversion of adjecives and adverbs 

- Numbers  

- Question tags 

- Comparison of adverbs 

- Comparison of adverbs - irregular 

- Prepositions after noun, adjective, verb 

- Word formation – hood, - ness, - ship 

- Determinators : both, all, every 

- Relative pronouns : who, whose, which, that 

- Pronouns: each other, one another 

- Article indefinite 

- Reported speech 

- Zero and I conditional 

 

 

8. 1. 16. 2.  Додатни рад 

 

- за додатни рад опредељују се ученици изнадпросечних способности и 

посебних интересовања за наставу енглеског језика, односно за 

продубљивање и проширивање знања из свих или само појединих 

програмско-тематских  подручја редовне наставе; 

- организује се током целе наставне године; 

- може се реализовати као индивидуализовани и групни рад;  

- заснован је на интересовању ученика за проширивање и продубљивање знања; 

- улога наставника је специфична – поставља се као сарадник који стручно 

помаже рад појединца или групе; 

- наставник прати и евидентира развој и напредовање ученика и открива нове 

могућности индивидуализације рада; 

- ученици се самостално опредељују за додатни рад  

 

План рада додатне наставе пратиће, као и план рада допунске наставе ( са истим 

темама ), општи план рада и поред тога: 

- Reading comprehension 

- Listening comprehension 

- Writing comprehension 

- Speaking comprehension 
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ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА 

 

Р.БР. НАЗИВ 

НАСТАВНЕ 

ТЕМЕ 

Бр. 

часова 

обраде 

Бр. 

 часова 

утврђивања 

Остали  

типови 

часа 

 

Укупно 

1. INTRODUCT. - 2 - 2 

2. PAST AND 

PRESENT 
5 5 - 10 

3. REVISOIN + 

TEST 1 
- - 2 2 

4. FAME AND 

FORTUNE 
6 2 1 9 

5. THE FIRST 

WRITTEN TEST - - 3 3 

6. HEALT AND 

SAFETY 
6 3 1 10 

7. HEROES 

+ 

REPORTED 

REQUESTS, 

COMMANDS & 

ADVICE 

7 4 - 11 

8. REVISOIN + 

TEST 2 
- - 2 2 

9. OUR 

ENVIRONMENT 2 4 1 7 

10. THE SECOND 

WRITTEN TEST - - 3 3 

11. RELATIONSHIPS + 

SECOND 

CONDITIONAL 
3 2 1 6 

12. MISCELLANEOUS 

 
2 - 1 3 

Укупан број часова 
31 22 15 

68 
31 37 
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Активности наставника: 

 

31. уписује час, наставну јединицу и одсутне ученике 
32. планира и организује наставу – координатор и организатор 

33. формулише наставни садржај 
34. реализује наставу – презентује нова граматичка правила и вокабулар, 

пише на табли, приказује на видео биму, пушта CD 

35. информише, објашњава – информатор 

36. поставља питања и задатке – иницијатор 

37. обнавља претходно градиво неопходно за усвајање новог 
38. проверава знање 

39. контролише час – проверава да ли су сви ученици разумели, слуша, 

прати,анализира рад и излагања ученикани појашњава колико је 

потребно; прати напредовање сваког ученика, оцењује њихово 

постигнуће и тумачи грешке 

40. задаје домаћи задатак 

41. води активности, игре, презентације 

42. стимулише, подстиче, подржава и развија интересовања ученика – 

саветник 

43. преноси знања, навике и развија адекватне способности код ученика 
44. успоставља комуникацију 

45. уводи иновације у наставу – иноватор. 

 

 

              Активности ученика: 
 

1. слуша упутства и решава задатке 
2. аудитивно и визуелно активни док наставник објашњава 

3. сензорно и мисаоно активни 

4. самостално раде на тексту – читају, разумевају, откривају значења 

нових речи, користе нове речи, размишљају, анализирају, закључују 

5. повезују стара са новим знањем 

6. понављају, вежбају, утврђују, примањују нова знања 

7. размењују стечена знања 

8. пишу основне информације, краћи вођени састав одговарајући а 
питања 

9. овладавају знањем применом практичних метода рада 

10. сами контролишу рад – уочавају, процењују, упоређују 

11.  сарађују у групи – формирају групе, израђују постере, договарају се, 

врше презентацију урађених плаката 

12. бирају начин и темпо рада 
13. бирају и користе се различитим изворима информација 

14.  пишу утиске о часу 
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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, а приликом оцењивања обезбедити да су ученици информисани о 

критеријумима на основу којих су оцењивани. 

Елементи који се оцењују не треба да се разликују од уобичајених 

активности на часу. Исто тако оцењивање треба схватити као саставни део процеса 

наставе и учења, а не као изоловану активност која подиже ниво стреса код 

ученика. Оцењивањем и евалуацијом треба да се обезбеди напредовање ученика у 

складу са оперативним задацима и квалитет и ефикасност наставе. Оцењивање се 

спроводи са акцентом на провери постигнућа и савладаности ради јачања 

мотивације, а не на учињеним грешкама.  

Елементи за проверу и оцењивање: 

- разумевање говора 

- разумевање краћег писаног текста 

- усмено изражавање 

- писмено изражавање 

- усвојеност лексичких садржаја 

- усвојеност граматичких структура 

- правопис 

- залагање на часу 

- израда домаћих задатака и пројеката (појединачних, у пару и групи) 

Начини провере морају бити познати ученицима, односно у складу са 

техникама, типологијом вежби и врстама активности које се примењују на 

редовним часовима. 

Предвиђена су два писмена задатка, по један у сваком полугодишту и по 

један тест на крају сваког класификационог периода.  
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 8. 1. 17. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – ИЗАБРАНИ СПОРТ 

 

Годишњи фонд наставе физичког васпитања износи 34 часа 

Недељни фонд наставе физичког васпитања износи 1 час 

 

 

 

Циљ и задаци  

 

Циљ обавезног изборног предмета физичко васпитање – изабрани спорт је 

да ученици задовоље своја интересовања, потребе, за стицањем знања, способности 

за бављење спортом као интегралним делом физичке културе и настојање да 

стечена знања примењују у животу (стварање трајне навике за бављење спортом и 

учешћем на такмичењима).  

 

 

Општи оперативни задаци: 
Општи оперативни задаци се не разликују од основних општих задатка 

физичког васпитања: 

- развој и одржавање моторичких способности ученика 

- учење и усавршавање моторичких форми изабраног спорта 

- стицање теоријских знања у изабраном спорту 

- познавање правила такмичења у изабраном спорту 

- формирање навика за бављење изабраним спортом  

- социјализација ученика кроз изабрани спорт и неговање етичких вредности 

према  учесницима у такмичењима 

- откривање даровитих и талентованих ученика за одређени спорт и њихово 

подстицање за бављење спортом. 

 

 

 

           Посебни оперативни задаци: 
-   развој и одржавање специфичних моторичких способности (које су нарочито 

значајне за успешно бављење изабраним спортом) 

-    учење и усавршавање основних и сложених елемената технике изабраног спорта  

- пружање неопходних знања из изабраног спорта (принципи технике, начин  

вежбања-тренирања, стицање основних и продубљених тактичких знања, 

правила такмичења у спорту-итд.) и њихова примена у пракси 

- учење и усавршавање основне тактике изабраног спрта и њена примене у 

пракси 

- обавезна реализација такмичења на одељењском и разредном нивоу 

- задовољавање социјалних потреба за потврђивањем и групним поистовећењем 

и др. 

- стварање објективних представа ученика о сопственим могућностима за учешће 

у изабраном спорту 

-  подстицање стваралаштва ученика у спорту (у домену технике, тактике и 

такмичења).   
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САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 

 Програмски садржаји физичког васпитања-изабраног спорта чини следећа 

структура:  

- развијање моторичких споосбности ученика 

- спортско-техничко образовање ученика (обучавње и усавршавање технике) 

- индивидуална и колективна тактика изабраног спорта 

- теоријско образовање 

- правила изабраног спорта 

- организовање унутар одељенских и међуодељенских такмичења.   

  

ТЕОРИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

Теоријско образовање :  

 

- упознавање ученика са значајем и вредностима изабраног спорта 

- упознавање ученика са основним принципимна вежбања  у складу са његовим    

      узрастом 

- упознавање ученика са штетним последицама неправилног вежбања и 

предозирања у изабраном спорту 

- упознавање ученика са етичким вредностима и слабостима спорта 

- упознавање ученика са естетским вредностима спорта.  

 

    Минимални образовни захтеви : 

 

Предметни наставници утврђују минималне образовне захтеве у складу са 

усвојеним програмом за сваки изабрани спорт. Под тим се подразумева: 

- савладаност основне технике и њена примена  

- познавање и примена елементарне тактике  

- познавање и примена  правила 

- ангажованост и учешће ученика на такмичењима у изабраном спортру.  

 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 

Предмет физичко васпитање - изабрани спорт је обавезан изборни предмет и  

реализује се у оквиру редовне наставе са једним часом недељно који се уноси у 

распоред часова школе. Часови се уписују према редовном распореду часова у 

рубрику дневника под називом физичко васпитање - изабрани спорт (нпр.атлетика) 

и посебно се нумеришу.     

Сваки ученик је обавезан да се определи за један спорт који му се понуди 

почетком школске године а још боље на крају претходног разреда. 

Школа ученицима треба да понуди такав избор да њиме буду понуђени 

најмање два инидивидуална и два колективна спорта. Уколико школа има 

оптималне услове за рад ученицима се може понудити и више спортова. 

Прихватају се они спортови за које се определило највише ученика у једном 

одељењу (цело одељење реализује програм изабраног спорта целе школске године). 

Избор спорта врши се на нивоу одељења. 



 

556 

 

Предлог за изабрани спорт даје стручно веће наставника физичког 

васпитања. Предлог мора бити реалан. Предлажу се спортови за које постоје 

адекватни услови.  

       Ученици једног одељења у седмом разреду могу изабрати исти спорт који су 

упражњавали у предходним разредима (V,VI,VII) или могу изабрати нови спорт 

који до тада нису упражњавали.  

 

I. ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОГРАМА 
 

Основне карактеристике програму су: 

- изборност 

- да служе потребама ученика 

- омогућавање наставницима не само да планирају већ и да програмирају рад у 

настави у складу са сопственим знањима, искуствима 

- програм у великој мери омогућава креативност наставника 

- програм је у функцији целокупног физичког васпитања ученика. 

 

 Предлог спортова које треба понудити ученицима за избор. 

 

6. У првом реду спортови који се у одређеном обиму обрађују кроз наставу 
физичког васпитања: 

- атлетика 

- спортска гимнастика 

- ритмичка гимнастика 

- рукомет 

- кошарка 

- одбојка 

- мали фудбал 

- плес. 

 

7. Спортови који се налазе у програмима такмичења „Савеза за школски 
спорт и олимпијско васпитање Србије“: 

- атлетика 

- стрељаштво 

- пливање 

- одбојка 

- кошарка 

- рукомет 

- мали фудбал 

- стони тенис 

- спортска гимнастика. 

 

8. Спортови за које је заинтересована локална средина односно локална 
самоурава. 

9. Спортови за које постоје одговарајући природни и материјални ресурси: 
- скијање 

- веслање. 

             5. Спортови са којима су се ученици упознали кроз курсне облике рада. 
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ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ 

У циљу сагледавања ефеката утицаја радних процеса у настави физичког 

васпитања наставник прати и вреднује:  

- стање моторичких способности;  

- достигнут ниво савладаности моторних знања, умења и навика;  

- однос ученика према раду 

 

 

 

ТЕМА СТАНДАРДИ 

 

Основни  ниво 

 

Средњи ниво 

 

Напредни ниво 

 

 

 

 

 

Koшарка 

ФВ. 1.1.1. 

Ученик игра кошарку 

примењеујући основне 

елементе технике, 

неопходна правила 

ФВ 1.1.2. 

Зна функцију кошарке, 

основне појмове 

неопходна правила, 

основне принципе 

тренинга и пружа прву 

помоћ. 

ФВ. 2.1.1. 

Примењује виши ниво 

технике, већи број 

правила, једноставније 

тактичке комбинације и 

уз вискок степен 

сарадње са члановима 

екипе. 

ФВ. 2.1.2. 

Зна функцију кошарке, 

већи број правила, 

принципе и утицај 

тренинга. 

ФВ. 3.1.1. 

Ученик игра кошарку 

примењујући сложене 

елементе  технике, 

испуњава тактичке 

задатке и учествује у 

организацији 

утакмице, суди. 

ФВ. 3.1.2. 

Зна тактику кошарке, 

систем такмичења. 

 

 

 

 

 

Одбојка 

ФВ. 1.1.1. 

Ученик игра одбојку 

примењеујући основне 

елементе технике, 

неопходна правила 

ФВ 1.1.2. 

Зна функцију одбојке, 

основне појмове 

неопходна правила, 

основне принципе 

тренинга и пружа прву 

помоћ. 

ФВ. 2.1.1. 

Примењује виши ниво 

технике, већи број 

правила, једноставније 

тактичке комбинације и 

уз вискок степен 

сарадње са члановима 

екипе. 

ФВ. 2.1.2. 

Зна функцију одбојке, 

већи број правила, 

принципе и утицај 

тренинга. 

ФВ. 3.1.1. 

Ученик игра одбојку 

примењујући сложене 

елементе  технике, 

испуњава тактичке 

задатке и учествује у 

организацији 

утакмице, суди. 

ФВ. 3.1.2. 

Зна тактику одбојке, 

систем такмичења. 
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Рукомет 

ФВ. 1.1.1. 

Ученик игра рукомет 

примењеујући основне 

елементе технике, 

неопходна правила 

ФВ 1.1.2. 

Зна функцију 

рукомета, основне 

појмове неопходна 

правила, основне 

принципе тренинга и 

пружа прву помоћ. 

ФВ. 2.1.1. 

Ученик примењује 

виши ниво технике, 

већи број правила, 

једноставније тактичке 

комбинације и уз 

вискок степен сарадње 

са члановима екипе 

изражава сопствену 

личност уз пожтовање 

других. 

ФВ. 2.1.2. 

Зна функцију рукомета, 

већи број правила, 

принципе и утицај 

тренинга. 

ФВ. 3.1.1. 

Ученик игра рукомет 

примењујући сложене 

елементе  технике, 

испуњава тактичке 

задатке и учествује у 

организацији 

утакмице, суди. 

ФВ. 3.1.2. 

Зна тактику рукомета, 

систем такмичења 

 

 

 

Пливање 

ФВ. 1.1.23. 

Ученик плива и 

поштује правила 

самоспасавања и 

безбедности око и у 

воденој средини 

ФВ. 2.1.21. 

Ученик плива једном 

од техника спортског 

пливања, поседује 

вештину самопомоћи у 

води и безбедног 

понашања и и ван 

водене средине.  

 

ФВ. 3.1.19. 

Ученик зна да плива 

две технике спортског 

пливања и такмичи се. 
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В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

                                              8. 1. 18.  ХОР И ОРКЕСТАР 

(2 часа недељно/72 часова годишње) 

Свака основна школа је обавезна да организује рад хорова, и то: хор млађих 

разреда и хор старијих разреда. Хорови могу бити организовани као: хор млађих 

разреда, хор старијих разреда разредни хор или хор на нивоу школе, од 1. до 8. 

разреда. Часови хора се изводе континуирано од почетка до краја школске године и 

као редовна настава улазе у недељни фонд часова наставника музичке културе. 

Недељни, односно годишњи фонд часова који је горе приказан односи се на фонд 

наставника а не ученика који су у обавези да долазе 1 час недељно како је 

приказано у наставном плану. 

Часови рада са хором уносе се у распоред школе и део су радне обавезе ученика 

које одабере наставник. Хор треба да броји минимум 35 чланова. 

Певање у хору има свој образовни и васпитни циљ.  

Образовни циљ обухвата развијање слуха и ритма, ширење гласовних могућности и 

учвршћивање интонације, способност за фино нијансирање и изражајно певање 

применом елемената музичке изражајности (темпо, динамика...), упознавање 

страних језика, литерарних текстова, што све води ка развијању естетских 

критеријума.  

Вaспитни циљ oбухвaтa рaзвиjaњe oсeћaњa припaднoсти кoлeктиву – тимски рад, 

развијање тoлeрaнциje, дисциплине, пoштoвaњa рaзличитoсти и прaвилa пoнaшaњa, 

рaзвиjaњe oдгoвoрнoсти, стицање самопоуздања, саваладавање треме и пружање 

помоћи у смислу вршњачког учења и сарадње. 

Значајан је утицај музике на здравље (психолошки, социолошки, емоционални 

развој), тако да и певање у хору значајно доприноси смањењу стреса, агресивности 

и побољшању здравља уопште. 

Репертоар школских хорова обухвата одговарајућа дела домаћих и страних аутора 

разних епоха, као и народне, пригодне, песме савремених дечјих композитора и 

композиције са фестивала дечјег стваралаштва. У току школске године потребно је 

са хором извести најмање десет двогласних и трогласних композиција, a cappella 

или уз инструменталну пратњу. При избору песама наставник треба да пође од 

узраста ученика, процене гласовних могућности, и примереног литералног 

садржаја.  
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Наставник формира хор на основу провере слуха и певачких способности 

ученика, дикције и осећаја за ритам, након чега следи класификовање певача по 

гласовима. 

Хорске пробе се изводе одвојено по гласовима и заједно. Програм рада са хором 

треба да садржи пригодне композиције, као и дела озбиљније уметничке вредности, 

у зависности од могућности ансамбла. 

Садржај рада: 

- одабир и разврставање гласова; 

- вежбе дисања, дикције и интонације; 

- хорско распевавање и техничке вежбе; 

- интонативне вежбе и решавање појединих проблема из хорске 

партитуре  

      (интервалски, хармонски, стилски); 

- музичка и психолошка обрада композиције; 

- увежбавање хорских деоница појединачно и заједно; 

- остваривање програма и наступа према годишњем програму школе. 

На часовима хора, наставник треба да укаже на грађу и важност механизма који 

учествује у формирању тона у оквиру певачког апарата. Дисање, дикција и 

артикулација представљају основу вокалне технике па тако вежбе дисања и 

распевавања морају бити стално заступљене. Услов правилног дисања и правилно 

држање тела. Препоручује се комбиновано дисање, нос и уста истовремено, и то 

трбушно, дијафрагматично дисање. Певач на слушаоца делује и тоном и речју. У 

том смислу наставник треба да инсистира на доброј дикцији која подразумева јасан 

и разговетан  изговор текста, односно самогласника и сугласника, али и на 

правилном акцентовању речи. Препоручљиво је певање вокала на истој тонској 

висини, уз минимално покретање вилице у циљу изједначавања вокала, а у циљу 

добијања  уједначене хорске боје.  

Код обраде нове песме или композиције прво се приступа детаљној анализа текста. 

Уколико је текст на страном језику, ученици морају научити правилно да читају 

текст, изговарају нове, непознате гласове који не постоје у матерњем језику и 

упознају се са значењем текста. У оквиру анализе текста важно је обратити пажњу 

и на акцентовање речи и слогова у зависности од дела такта у коме се налазе и 

мелодијског тока. Следи анализа нотног текста и усвајање мелодије у фрагментима. 

Ова фаза припреме захтева одвојене пробе по гласовима. На заједничкој проби 

хора, након усвајања песме/композиције у целини треба обатити пажњу на 

динамику и агогику.  

Обрађене композиције изводити на редовним школским активностима (Дан школе, 

Свечана послава поводом обележавања школске славе Светог Саве, Годишњи 
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концерт...), културним манифестацијама у школи и ван ње, као и на фестивалима и 

такмичењима хорова, како у земљи, тако и ван ње. 

 

 

8. 1. 18. 1. ОРКЕСТАР 

(1 час недељно/36 часова годишње) 

Оркестар може да се образује у зависности од услова школе. Оркестар је 

инструментални састав од најмање 10 извођача који свирају у најмање три 

самосталне деонице. 

Могу се образовати оркестри блок флаута, тамбурица, гудачког састава, хармоника, 

мандолина, као и мешовити оркестри. 

Рад наставника са оркестром као редовна настава улази у недељни фонд часова 

наставника музичке културе, а ученицима је део радне обавезе. 

Садржаји рада: 

– избор инструмената и извођача у формирању оркестра; 

– избор композиција према могућностима извођача и саставу оркестра;  

– техничке и интонативне вежбе; 

– расписивање деоница и увежбавање по групама (прстомет, интонација, 

фразирање); 

– спајање по групама (I-II; II-III; I-III); 

– заједничко свирање целог оркестра, ритмичко – интонативно и стилско 

обликовање композиције. 

У избору оркестарског материјала и аранжмана водити рачуна о врсти ансамбла, 

узрасту ученика и њиховим извођачким способностима. Репертоар школског 

оркестра чине дела домаћих и страних композитора разних епоха у оригиналном 

облику или прилагођена за постојећи школски састав. Школски оркестар може 

наступити самостало или као пратња хору. 
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8. 1. 19. ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ 

 

Годишњи фонд наставе цртања, сликања и вајања износи 34 часа 

Недељни фонд наставе цртања, сликања и вајања износи 1 час 

 

 

       Циљ и задаци                                                     
 

Циљ образовно-васпитноог рада у настави ликовне културе је да се подстиче 

и развија учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским 

опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета. 

                                                                                             

Оперативни задаци 

 

 Ученици треба да:  

- проширују искуства у ликовном изражавању и развију ликовно-естетски 

сензибилитет за: арабеску, пропорције, композицију и простор, обједињавање 

покрета игре и звука, фотографију и перформанс 

- упознају основне елементе ликовне организације и припреме се за самостално и 

колективно преобликовање одређеног простора 

- се оспособе да повезују ликовни рад с литерарним сценским изразом, звуком и 

покретом 

- упознају  вредности споменика културе и  своју културну баштину.  
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методе 

 

активности 

ученика 

 

активности 

наставника 

 

корелација 

 

наставна 

средства 

начин праћења 

  и оцењивања 

 

 

1 

 

 

 

СЛОБОДНО 

КОМПОНОВАЊЕ 

 

 

 

 

8 

 

 

 

6 

 

 

 

2 

Метода усменог 

излагања 

(предавање, 

описивање, 

објашњавање);  

методе дијалога, 

демонстрације, 

показивања, 

илустрације,пра

ктичног рада...         

                        

Перцепција, 

аперцепција; 

цртање 

различитим 

цртачким 

материјалима, 

опажање пропор. 

линија, боја, 

облика,...Компоно

вање величина у 

простору. 

Подстицање и 

мотивисање 

ученика да  се 

лик. изражавају и 

развијајање 

креативности  код 

њих упознавањем  

и применом 

различитих 

ликовних техника 

и материјала 

Ликовна 

култура 

Различити 

цртачки  

материјали 

(меке оловке,  

угљени 

штапићи, креде, 

перо,...)  остала 

дидактичка 

средства. 

Праћење 

индивидуалног 

рада и 

напредовања уз 

сталне 

индивидуалне 

инструкције и 

естетске анализе. 

 

 

2 

 

 

ВИЗУЕЛНА 

МЕТАФОРИКА 

 

 

 

6 

 

 

4 

 

 

 

 

 

2 

Метода усменог 

излагања ,  

методе дијалога, 

демонстрације, 

показивања, 

илустрације, 

практичног 

рада,...         

Перцепција, 

аперцепција; 

цртање, 

сликање, опажање 

контраста, 

светлина, ритма, 

линија, боја, 

облика. 

Оспособљавање 

ученика ѕа 

самосталао 

ликовно 

изражавање  

Ликовна 

култура 

Сликарски  и 

цртачки 

материјали, 

посете музејима 

и галеријама , 

остала 

дидактичка 

средства. 

Праћење индивид. 

рада и 

напредовања уз 

сталне 

инструкције, 

естетске анализе. 

Формирање мапа  

са радовима и 

дневника за 

праћење 

напредовања уч. 
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3 

 

 

КОНТРАСТ, 

ЈЕДИНСТВО И 

ДОМИНАНТА У 

ПРОСТОРУ 

 

 

 

14 

 

10 

 

 

4 

Метода усменог 

излагања ,  

методе дијалога, 

демонстрације,  

практичног 

рада,... 

Перцепција, 

аперцепција; 

цртање, сликање, 

вајањење 

Подстицање 

стваралачког 

мишљења и 

понашања. 

Ликовна 

култура, 

техничко и 

информатичко 

образовање 

Цртачки, 

сликарски  и 

вајарски 

материјали; 

литература,  

Праћење инд. рада 

и напредовања уз 

сталне инд. 

инструкције и 

естетске анализе и 

усвојености знања 

везаног за 

контраст, 

јединство и 

доминанту у 

ликовном делу. 

 

 

4 

 

СЛОБОДНО 

КОМПОНОВАЊЕ 

И ФАНТАСТИКА 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

1+1 

Метода усменог 

излагања ,  

методе дијалога, 

демонстрације,  

практичног 

рада,... 

Перцепција, 

аперцепција; 

цртање, сликање, 

вајањење 

 

Подстицање 

имагинације, 

маште,...при 

ликовном 

деловању 

Ликовна 

култура, српски 

језик 

Цртачки, 

сликарски  и 

вајарски 

материјали; 

литература, 

Праћење 

индивидуалног 

рада и 

напредовања уз 

сталне 

индивидуалне 

инструкције и 

естетске анализе. 
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8. 1. 20. ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

 

Годишњи фонд наставе информатике и рачунарства износи 34 часова 

Недељни фонд наставе информатике и рачунарства износи 1 час 

 

 

     Циљ и задаци 

     Циљ образовно-васпитног рада изборног програма јесте да се ученици оспособе 

за обављање једноставних операција на рачунару. 

 

     Задаци образовно-васпитног рада су: 

- упознавање основних појмова из информатике и рачунарства; 

- упознавање основних карактеристика рачунара; 

- развијање интересовања за примену рачунара у свакодневном животу и 

раду; 

- подстицање креативног рада са рачунаром; 

- оспособљавање за коришћење рачунара; 

 

     Оперативни задаци: 
- упознавање ученика са основним елементима програма за графику и 

анимацију; 

- упознавање ученика са основним елементима програмирања; 

- упознавање ученика са применом рачунара у области комуникације; 

- упознавање ученика са применом рачунара у области мултимедије; 

- упознавање ученика са елементима и радом у текстпроцесору; 

- оспособљавање за самостално коришћење рачунарске графике и звука; 

- оспособљавање за израду једноставних алгоритама и рачунарских програма. 

 

 

Садржаји програма 

 

 Табеларни прорачуни (10 часова); 

 Изборни модули (10 часова); 

 Израда самосталног пројекта (14). 
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Методе рада 

 

 

Активности 

ученика 

 

 

Активности 

наставника 

 

 

Корелаци

ја 

 

 

Наставна 

средства 

 

Начин 

праћења и 

оцењивања 

 

 

1 

 

 

 

 

 

  

Т
А
Б
Е
Л
А
Р
Н
И
 П
Р
О
Р
А
Ч
У
Н
И

 

 

 

10 

 

 

5 

 

 

5 

-Вербално-

текстуалне методе 

-Илустративно-

демонстрационе 

методе 

-Комбинована 

-Уочавање 

-Повезивање 

-Обележавање 

-

Демонстрација 

решења 

-Дискутовање 

решења 

-Увежбавање 

-Реш.проблема 

у групи или 

самостално 

-Постављање 

питања 

-Орг.наставног 

процеса 

-Реализација 

наст. процеса 

-Мотивација 

ученика 

-Партнер у 

педагошкој 

комуникацији 

-Праћење 

напредовања 

сваког ученика 

Математик

а 

-Табла 

-Креда 

-Уџбеник 

-Наставни 

листићи 

-Компјутер 

 

-Усмено 

испитивање 

-Активност на 

часу 

-Рад на 

рачунару 

 

 

2 

 

 

 

 

 

  

И
З
Б
О
Р
Н
И
 М

О
Д
У
Л
И

 

 

 

10 

 

 

5 

 

 

5 

-Вербално-

текстуалне методе 

-Илустративно-

демонстрационе 

методе 

-Комбинована 

-Уочавање 

-Повезивање 

-Обележавање 

-

Демонстрација 

решења 

-Дискутовање 

решења 

-Увежбавање 

-Реш.проблема 

у групи или 

самостално 

-Постављање 

питања 

-Орг.наставног 

процеса 

-Реализација 

наст. процеса 

-Мотивација 

ученика 

-Партнер у 

педагошкој 

комуникацији 

-Праћење 

напредовања 

сваког ученика 

 -Табла 

-Креда 

-Уџбеник 

-Наставни 

листићи 

-Компјутер 

 

-Усмено 

испитивање 

-Активност на 

часу 

-Рад на 

рачунару 

 

 

3 

 

 

 

   

И
З
Р
А
Д
А
 С
А
М
О
С
Т
А
Л
Н
О
Г
 

П
Р
О
ЈЕ
К
Т
А

 

   

 

 

14 

 

 

5 

 

 

9 

-Вербално-

текстуалне методе 

-Илустративно-

демонстрационе 

методе 

-Комбинована 

-Уочавање 

-Повезивање 

-Обележавање 

-

Демонстрација 

решења 

-Дискутовање 

решења 

-Увежбавање 

-Реш.проблема 

у групи или 

самостално 

-Постављање 

питања 

-Орг.наставног 

процеса 

-Реализација 

наст. процеса 

-Мотивација 

ученика 

-Партнер у 

педагошкој 

комуникацији 

-Праћење 

напредовања 

сваког ученика 

-Музичка 

култура 

-Ликовна 

култура 

-Српски 

језик 

 

-Табла 

-Креда 

-Уџбеник 

-Наставни 

листићи 

Компјутер 

 

-Усмено 

испитивање 

-Активност на 

часу 

-Рад на 

рачунару 
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                 8. 1. 20. 1.ПЛАН ДОДАТНОГ РАДА ИЗ ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА 

 

 

 

                     
Критеријуми за оцењивање ученика седмог разреда: 

- Однос према раду, 

- Акивност ученика, 

- Усмена провера знања, 

- Практичан рад на рачунару кроз вежбе у рачунарским  апликацијама предвиђеним 

наставним програмом.   
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Методе рада 

 

 

Активности 

ученика 

 

 

Активности 

наставника 

 

 

Корелација 

 

 

1 

 

 

ПРОГРАМИРАЊЕ  

 

 

 

 

34 

 

 

17 

 

 

17 

-Вербално-

текстуалне 

методе 

-Илустративно-

демонстрацион

е 

методе 

-Комбинована 

-Уочавање 

-Повезивање 

-Обележавање 

Демонстрација 

решења 

-Дискутовање 

решења 

-Увежбавање 

-Реш.проблема 

у групи или 

самостално 

-Постављање 

питања 

 

-Организовање 

наставног 

процеса 

-Реализација 

наст. процеса 

-Мотивација 

ученика 

-Партнер у 

педагошкој 

комуникацији 

-Праћење 

напредовања 

сваког ученика 

 

-Техничко и 

информатичко 

образовање 
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8. 1. 21. СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ 

 

Годишњи фонд наставе свакодневног живота у прошлости износи 34 часова 

Недељни фонд наставе свакодневног живота у прошлости износи 1 час 

 

 

Циљ и задаци 
  

Циљ изучавања предмета је проширивање знања из области опште културе и оспособљавање ученика да, кроз 

упознавањес начином живота људи у прошлости, боље  разумеју свет и време у коме живе и развију свест о континуитету 

иукорењености. Ученици би требало да се упознају са специфичностима динамике културних промена и да науче како 

дасагледају себе у контексту ,,другог", да би сопствени идентитет што потпуније интегрисали у шири контекст разуђене 

исложене садашњости. 
  

Задаци предмета су да ученици, кроз наставу усмерену ка упознавању с различитим елементима свакодневног живота, 

каошто су односи у породици, исхрана, образовање, дечје игре, забава, станишта, одевање итд, уоче њихову условљеност 

историјским процесима и догађајима. Концепција наставе овог изборног предмета нагласак ставља на упознавање 

сосновним елементима свакодневног живота у прошлости Србије, Југоисточне Европе, Средоземља и Европе у целини, 

снамером да се уоче њихови заједнички именитељи и упознају различитости које постоје у датом историјском контексту, 

као и у односу на савремено доба у којем ученик живи. Подстицањем  радозналости, креативности и истраживачког духа 

упроучавању овог предмета, ученици треба да се оспособе да формирају јаснију слику о прошлим временима, да овладају 

елементарним процедурама прикупљања историјске грађе, као и да развију критички однос према њој. 
 

Oперативни задаци  
Ученици треба да: 

– разумеју значај проучавања свакодневног живота у прошлости 

– усвоје и прошире знања о разликама између свакодневног живота данас и у прошлости 

– стекну знања о свакодневном животу у Европи и свету од краја XIX до краја XX 

века 

– стекну знања о свакодневном животу код Срба од краја XIX до краја XX века 

– усвоје и прошире знања о улози фотографије, филма, радија и телевизије у 

свакодневном животу људи некад и сад 

– развијају истраживачку радозналост 

   – развијају способност повезивања знања из различитих области 

 

 

Ред. бр. 

наставне теме 
НАСТАВНА ТЕМА 

Бр. часова по 

теми 

1. Увод 2 

2. 
Фотографија, филм, радио и телевизија, 

некад и сад 
4 

3. 
Свакодневни живот од краја 19. до краја 20. 

века 
28 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА: 

1.УВОД  (2) 

- Појам свакодневног живота  

- Значај проучавања свакодневног живота у прошлости  

2.ФОТОГРАФИЈА, ФИЛМ, РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈА НЕКАД И САД (4) 

- Феномен фотографије, филма, радија и телевизије  

- Фотографија, филм, радио и телевизија у садашњости  

- Фотографија, филм, радио и телевизија у прошлости  
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- Фотографија, филм, радио и телевизија у Србији некад и сад  

3. СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ ОД КРАЈА XIX ДО КРАЈА XX ВЕКА (28) 

Свакодневни живот у Европи и свету од краја XIX до краја XX века 

-Начин исхране  

-Одевање  

-Породични односи  

-Становање  

-Живот у граду  

-Живот на селу  

-Образовање и васпитање  

-Верски живот  

-Војска  

-Забава  

-Спорт  

-Комуникације, путовања и туризам  

-Односи и стереотипи према другом и различитом  

-Брига о телу и здрављу – лечење  

Свакодневни живот код Срба од краја XIX до краја XX века 

-Начин исхране  

-Одевање  

-Становање  

-Индустрија, трговина и занатство  

-Живот у граду  

-Живот на селу  

-Породица  

-Верски живот  

-Друштвени живот  

-Спорт  

-Образовање  

-Војска  

-Брига о телу и здрављу – лечење  

-Комуникације, путовања и туризам  
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               Г. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

8. 1. 22. ПРЕПОРУКЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА 

  

          Циљ наставе здравственог васпитања јесте да ученици овладају основном знањима, 

вештинама, ставовима и вредностима из области здравства, кроз учење засновано на искуству. 

     Учење садржаја здравственог васпитања подразумева превођење онога што знамо о здрављу у 

жељени начин понашања, уз препознавање правих животних вредности и подстицање оптималног 

развоја личности. 

 

Задаци наставе здравственог васпитања су: 

- развијање здраве личности, одговорне према сопственом здрављу 

- стварање позитивног односа и мотивације за здрав начин живљења  

- васпитавање ученика за рад и живот у здравој средини 

- стицање знања, умења, ставова и вредности у циљу очувања и унапређивања здравља  

- промовисање позитивних социјалних интеракција у циљу очувања здравља 

- подстицање сазнања о себи, свом телу и сопственим способностима 

- развијање психичких и моторних способности у складу са индивидуалним 

карактеристикама 

- мотивисање и оспособљавање ученика да буду активни учесници у очувању свог 

здравља 

- развијање навика код ученика за очување и неговање своје околине  

- развијање истраживачких способности, критичког мишљења и креативности 

- проширивање знања о јединству и свеопштој повезаности процеса у природи 

- развијање одговорног односа према себи и другима 

- развијање свести и потребе чувања здравља у оквиру циља у политице Светске 

здравствене организације ,,Здравље за све у 21. веку” 

- формирање и развијање потребе за сталним бављењем спортом и рекреацијом 

- развијање хуманих, толерантних односа међу људима, да сваки појединац осећа 

уважавање и поштовање достојанства личности и одговорност према себи и околини 

- формирање свести и навика о потреби систематског унапређивања здравља и здравих 

односа школске популације 

- развијање мотивације и личног става да би се деловало у складу са знањем 

- примењивање знања и искуства у промовисању здравог стила живљења 

- развијање емпатијског односа према болестима и спремност да се помогне 

- формирање свести о ризичном поначању, здравственим и психосоцијалним потребама 

- мотивисање ученика за акционо понашање 

- стицање знање везаних за специјалне здравствене проблеме 

- стицање одговорности за сопствено понашање 

- упознавање физиолошких процеса репродукције као основе за стицање знања о 

репродуктивном здрављу. 

Садржаји програма 

 

6. Полно сазревање и репродуктивно здравље 

7. Последице неправине исхране 

8. Поремећаји раста и развоја услед недовољне физичке активности 

9. Болести зависности 

10. Препознавање и супротстављање факторима ризика одговорним за нарушавање здравља 

младих 
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                                          8. 1. 23.   МУЗИЧКА СЕКЦИЈА 

 (1 час недељно/36 часова годишње) 

У свакој основној школи има деце чије се интересовање и љубав за музику не могу задовољити само 

оним што им пружа редовна настава. За такву децу могу се организовати слободне наставне 

активности или секције где се могу укључити у разне групе. У зависности од афинитета, креативних 

способности или извођачких могућности ученика рад се може организовати кроз следеће активности:  

 солистичко певање 

 групе певача 

 „Мала школа инструмента“ (клавир, гитара, тамбуре...) 

 групе инструмената 

 млади композитори 

 млади етномузиколози (прикупљање мало познатих или готово заборављених 

песама средине у којој живе) 

 музичко-креативне радионице (прављење музичких инструмената, илустрације 

везане за наставу музичке културе и школске музичке догађаје, ажурирање школског сајта, 

креирање, организација и реализација музичких догађаја...) 

 ритмичке радионице (модерни и традиционални плес, ритмичке игре, „бит 

боксинг“ – вокалне перкусије, игре чашама, штаповима...) 

 посете концертима у школи и ван ње (концерти еминентних уметника, концерти 

у организацији Музичке омладине или неког другог удружења, концерти ученика 

музичких школа, пријатеља школе, пројекције музичких филмова...) 

 музички уредник 

Програм рада треба прилагодити индивидуалним могућностима, зрелости и нивоу 

претходног знања сваког ученика. 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ  ТРОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ 
 

 
Школа планира и организује излете, екскурзије и наставу у природи, на начин и под условима 

утврђеним наставним планом и програмом. Програм излета, екскурзија и наставе у природи  

саставни је део школског програма и годишњег плана рада школе. Организација и реализација 

наставе у природи и екскурзија у првом и другом циклусу основног образовања и васпитања  

спроводи се у складу са Упутством за реализацију екскурзије и наставе у природи у основној школи 

Министарства просвете број: 610-00-790/2010-01 од 16.09.2010. године и Законом о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/12). 

 Екскурзија се организује и изводи уз претходну писмену сагласност родитеља , по правилу за 

најмање 60% ученика истог разреда и уколико су створени услови за остваривање циљева и 

задатака. Настава у природи организује се уз писмену сагласност родитеља, за најмање две 

трећине ученика одељења. Изузетно, екскурзија може да се  организује ако писмену 

сагласност да најмање 60% родитеља ученика одељења. Извођење екскурзије за ученике истог 

разреда организује се са истим садржајем, по правилу, истовремено. Ако нису испуњени 

наведени услови, директор школе обуставља извођење екскурзије.   

 Екскурзије се планирају у току пролећа. 

 

Одељенска и стручна већа су доставиле план и програм екскурзија и наставе у природи 

Наставничком већу које је исте усвојило и на тај план је Савет родитеља дао сагласност (записнички 

је констатовано на седницама Наставничког већа и Савета родитеља). 
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План и програм садржи образовно-васпитне и здравствене циљеве и задатке, садржаје којима се 

постављени циљеви реализују, планирани обухват ученика, носиоце предвиђених садржаја и 

активности, време трајања, путне правце, техничку организацију и начин финансирања. 

 

ОСМИ РАЗРЕД 

 

 Време трајања: Три дана, јесен или пролеће (октобар или април)  

 Путни правац:   

I -  1. дан: Београд–Голубац, Градиште – рудник Ћириковац, Дрмно- ( преноћиште Лепенски вир) 

      2. дан: Лепенски вир, локалитет– Манастир Тумане или Нимник (преноћиште) 

      3. дан: Ђердап, повратак за Београд  

 Конкурсном документацијом су планирани услови смештаја, исхрана, превоза. 

 Програм  екскурзије: 

Образовно-васпитни  циљеви и задаци: 

                -упознавање са знаменитостима дуж тока Дунава  

                - упознавање са националном историјом тог краја 

                -обилазак манастира  

                - боравак у другој средини и упознавање са животом и радом људи 

                - међусобно дружење ученика и одељења 

                - обилазак знаменитости 

                -обилазак споменика природе  

                -упознавање са националним парком Ђердап и рада бране 

                -обилазак Градишта и Голупца 

   -Упознавање са радом у рудницима . 

 

 Садржаји којима се циљеви реализују: 

I    1. дан: Голубац Градиште, обилазак града и знаменитости, површинских копова Ћириковац и 

Дрмно (ако је могуће) Манастир Тумане, Лепенски вир, ноћење  

      2. дан:Лепенски вир, праисторијски локалитет и преноћиште, 

      3. дан: Ђердап, брана и национални парк, повратак за Београд 

 

 Планирани обухват ученика 

    60% ученика осмог разреда. 

 

 Носиоци предвиђених садржаја и активности 

Носиоци припреме, организације и извођења програма екскурзије и наставе у природи су: 

директор школе, стручни вођа пута, одељенски старешина или други наставник кога одреди 

директор школе. Стручног вођу пута бира директор школе из реда наставника који остварује 

наставни план и програм. Стручни вођа пута може бити и директор школе. 

Стручни вођа пута прати и спроводи програм који се односи на остваривање постављених 

образовно-васпитних циљева и задатака и одговарајућих садржаја. 

Одељенски старешина координира остваривање садржаја и активности предвиђених 

програмом екскурзије , стара се о безбедности и понашању  ученика. 

 

 Техничка организација и начин финансирања 

Поступак реализације и организације наставе у природи и екскурзија  спроводи се у складу са 

Законом о јавним набавкама. 

Поступак јавне набавке спроводи Комисија за јавну набавку која се именује решењем 

наручиоца. Средства за јавну набавку реализују се преко рачуна родитељски динар. 

Приликом уговарања путовања, директор је дужан да, уговором са понуђачем, обезбеди 

потребне услове за удобан и безбедан превоз ученика у односу на ангажовани број аутобуса и 

расположиви број седишта. Превоз аутобусом  не обавља се ноћу, у времену од 22 до 5 часова. 
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Приликом закључивања уговора са агенцијом која организује превоз аутобусом, директор 

школе је дужан да обезбеди да превозник пре отпочињања путовања поднесе: 

--записник о извршеном техничком прегледу аутобуса, не старији од пет дана;  

--тахографске улошке за претходна два дана - за возаче који су ангажовани за превоз ученика. 

За путовања дужа од једног дана обезбеђује се лекар – пратилац. 

Директор школе је у обавези да, најкасније 48 часова пре отпочињања  путовања обавести 

надлежни орган унутрашњих послова о: превознику, месту и времену поласка  ученика; броју 

ангажованих аутобуса и броју пријављених ученика, наставног и другог особља које учествује у 

извођењу путовања како би орган унутрашњих послова извршио контролу документације и техничке 

исправности возила одређених за превоз, непосредно пре отпочињања путовања. Уколико надлежни 

орган унутрашњих послова утврди неисправност документације или техничку неисправност возила, 

или да било који други разлог у погледу  психофизичке способности возача, директор или стручни 

вођа пута обуставиће путовање до отлањања уочених недостатака. 

За сва путовања дужа од једног дана неопходно је да родитељ (старатељ) достави здравствени 

лист. 

После изведеног путовања, стручни вођа пута односно одељенски старешина и представник 

извођача путовања, сачињавају забелешку о извођењу путовања, после чега стручни  вођа пута 

односно одељенски старешина, у року од три дана сачињава извештај, који подноси директору, са 

оценом о извођењу и квалитету пружених услуга. Извештај се доставља савету родитеља и 

наставничком већу ради разматрања, а школском одбору ради  разматрања и усвајања. 
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ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ОСМОГ РАЗРЕДА 

 

Садржај рада 
Време 

(месец) 

Носилац 

Посла 

Израда анекса Школског програма за осми разред 6 
Чланови већа, 

Педагог 

Упознавање са школским календаром и правилником о 

екскурзијама 

8, 9 

руководилац већа, предметни 

наставник, директор, 

психолог, педагог, чланови 

већа 

Израда распореда часова 

Планирање редовне, допунске и додатне наставе, секција и 

припремне наставе 

Планирање писмених задатака 

Упознавање са уписом ученика 8. разреда у  у средње 

школе 

Анкетирање ученика за изабрани спорт 

Анкетирање ученика за програм ПО 

Избор чланова ученичког парламента (по два 

представника из сваког одељења осмог разреда) 
Договор о извођењу  тродневне екскурзије 

Реализација и анализа екскурзије уколико се реализује на 

јесен 
10    чланови већа           

Укључивање ученика у програм ПО 

Укључивање представника у рад Ученичког парламента 

Почев од 

октобра, током 

читаве ш.г. 

чланови већа, психолог, 

педагог, родитељи, 

ментор Ученичког парламента  

Реализација плана и програма 

11 
педагог 

предметни  наставник 

Анализа успеха и дисциплине на класификационом 

периоду 

Оптерећеност ученика у настави и ваннаставним 

активностима 

Посета позоришту 

Разматрање могућности реализације ПО 

Прослава  Нове године 

12 
руководилац  већа 

педагог,психолог директор                                                            
Реализација редовне наставе, додатне  и допунске наставе 

Предлози мера за унапре|иваwе васпитно    образовног рада 

Анализа успеха на првом полугодишту 
2 чланови већа 

Посета позоришту 

Припреме за такмичења 2,3   предметни наставник 

Анализа успеха и дисциплине на 3. класификционом 

периоду 
4 руководилац већа 

Посета позоришту  чланови већа 

Учешће ученика на такмичењима и анализа добијених 

резултата 
4,5 предметни наставниик 

Организовање припремне наставе за полагање матурског 

испита за упис у средњу школу 

Израда Школског програма 

5,6 
предметни наставници, 

чланови већа 

Утврђивање успеха, владања, награда, похвала ученицима 

на крају  школске године. 

6 
руководилац већа, чланови 

већа                                                                                                               
Анализа резултата са такмичења 

Избор ђака генерације 

Организација матуре 

Спровођење завршног испита и  активност у вези са  

уписом у средњу школу 

 

6 

Директор, чланови уписне 

комисије, одељенске 

старешине 
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План и програм рада одељењског старешине 

 

Садржај рада 
Време 

(месец) 

носилац 

посла 

Договор о раду у новој школској години/школски календар, 

ритам радног дана 

Анкета о изборном предмету изабрани спорт 

Анкета о програму ПО 

Правила понашања – правила поашања у школи, правилник 

о дисциплинским мерама и правилник о наградама 

Материјална одговорност ученика 

Договор о екскурзији 

Септембар 
Одељенски старешина, веће, 

педагог, психолог, директор 

Реализација и анализа екскурзије 

Хигијенско и здравствено стање ученика (систематски 

преглед) 

Разговор о постугнутим резултатима и мере за побољшање 

Упознавање са уписом ученика 8. разреда  у  у средње 

школе 

Октобар Одељенски старешина, веће, 

Организација у помоћи слабим ученицима 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 1. 

тромесечја 

Новембар Одељенски старешина, веће, 

Однос према раду и наставницима 

Опасност од петарди, разговор о забрани ношења петарди 
Децембар Одељенски старешина, веће, 

Разговор о ПО (психолог,педагог) 

Прослава Савиндана 
Јануар Одељенски старешина, веће, 

Анализа успеха постигнутог у 1. полугодишту 

Анализа рада одељенске заједнице 
Фебруар Одељенски старешина, веће, 

Разговор са ученицима који имају тешкоће у учењу 

Договор о учешћу на такмичењима 
Март Одељенски старешина, веће, 

Учешће на такмичењима 

Анализа успеха и дисциплине на крају 3. класификационог 

периода 

Психоактивне супстанце – психолог школе 

Април Одељенски старешина, веће, 

Обележавање Дана школе 

Разговор о информисаности ученика по питању сиде 

(наставник биологије) 

Мај 
Одељенски старешина, веће, 

наставник биологије 

Анализа успеха и дисциплине 

Похвале и награде ученика 

Избор ученика генерације 

Прослава матуре 

 

Јун Одељенски старешина, веће, 
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План и програм рада одељењске заједнице 

 

Садржај рада 
Време 

(месец) 

носилац 

посла 

Избор чланова одељенске заједнице 

Усвајање плана рада одељенске заједнице 

Избор два представника из одељења за  чланове ученичког 

парламента 

Екскурзија ученика 

Септембар Одељенски старешина 

Анализа екскурзије 

Организовање рада допунске и додатне наставе 

Анализа успеха и дисциплине ученика 

Упознавање са уписом ученика 8. разреда у  у средње школе 

Октобар Одељенски старешина 

Неговање другарства, организовање заједничког учења 

Значај спорта за здравље, неговање здравих навика  
Новембар Одељенски старешина 

Договор око прославе Нове године 

Разговор о психо-активним супстанцама (психолог, педагог) 
Децембар Одељенски старешина 

Прослава Савиндана 

Изграђивање позитивних ставова за екологију 
Јануар Одељенски старешина 

Анализа успеха постигнутог на првом полугодишту 

Планирање ваннаставне активности 

Разговор о такмичењима  

Дисциплина ученика 

Фебруар Одељенски старешина 

Социјални притисак вршњака и проблеми понашања (психолог 

школе) 
Март Одељенски старешина 

Анализа успеха на 3. класификационом периоду 

Разговор о избору будућег занимања (педагог и психолог) 
Април Одељенски старешина 

Прослава Дана школе 

Посета Народној библиотеци 
Мај Одељенски старешина 

Прослава матуре, похвале, награде ученика и избор ђака генерације 

 
Јун Одељенски старешина 
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ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА 
 

Садржај рада 
време 

(месец) 

носиоци 

посла  

- Конституисање Савета родитеља 

- Разматрање Годишњег извештаја о раду школе за 

претходну школску  годину 

- Мишљење и сугестије о предлогу Годишњег плана 

рада школе за нову школску годину; 

- Одлука  о плану екскурзије и излета; 

- Одлука о висини дневница за наставнике који 

реализују излете и екскурзије; 

- Избор два предстаника из Савета родитеља који ће 

присуствовати отварању понуда;  

- Предлог сарадње са друштвеном средином и 

другим организацијама; 

- Укључивање Савета родитеља у Школски развојни 

план; 

- Доношење одлуке о ђачком динару; 

- Договор о укључивању родитеља у програм 

професионалне оријантације за ученике седмог и сомог 

разреда. 

септембар 

Директор, секретар, 

одељенске старешине, 

психолог, педагог 

   

- Анализа успеха са првог класификационог 

периода; 

- Мере и мишљења за побољшање успеха; 

- Усвајање извештаја о реализованим излетима, 

настави у пеироди 

- Предлог учешћа родитеља у реализацији програма 

културне и јавне делатност школе. 

новембар 

Директор, одељенске 

старешине, психолог, 

педагог 

Стручне вође пута, 

директор 

   

- Договор око реализације прославе Савиндана 
децембар, 

јануар 
Савет, директор 

   

- Разматрање извештаја о полугодишњем раду 

школе, предлози за бољу реализацију постојећих 

програма и учешће родитеља у тој реализацији; 

- Организовање пролећног чишћења и уређивања 

школског дворишта. 

фебруар 
Савет, директор, психолог, 

педагог 

   

- Анализа успеха на класификационом периоду; 

- Предлог мера за побољшање успеха; 

- Укључивање родитеља у реализацију развојног 

плана школе; 

март 
Савет, директор, психолог, 

педагог 

   

- Организовање свечаности поводом прославе Дана 

школе и истицање резултата ученика који су постигли 
април, мај 

Савет, директор, психолог, 

педагог 
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видне резултате на такмичењима; 

- Анализа сарадње школе са друштвеном средином; 

- Формирање комисије од стране родитеља која ће 

присуствовати класификационом испиту за ученике 

осмог разреда 

- Разматрање понуда и избор Комисије за 

организацију прославе матурске вечери. 

 

   

- Анализа успеха на крају другог полугодишта; 

- Анализа извештаја о самовредновању, извештаја о 

реализацији екскурзија и извештаја о раду Савета 

родитеља; 

- Укључивање у израду анекса Школског програма 

(школске 2018/19 – 2021/22.); 

- Предлози за Годишњи план рада школе и 

активностима родитеља у оквиру истог; 

- Усвајање извештаја о ђачком динару. 

јун 
Савет, директор, психолог, 

педагог 
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9. ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ OБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА 

9. 1.  ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ  

  

Напомена: садржаји и начин остваривања допунске наставе су дати су по разредима детаљно. 

Циљеви допунске наставе Начин остваривања програма Праћење и напредовање 

Усвајање наставих садржаја које 

ученици нису усвојили током 

редовне наставе. 

Усвајање наставних садржаја 

предвиђених наставним планом и 

програмом на основном нивоу.  

Увежбавање и понављање 

стечених знања и вештина и 

давање упутства за свладавање 

потешкоћа у учењу. 

Пружање индивидуалне помоћи 

ученицима у учењу и бољем 

разумевању наставних садржаја.  

Посебно помоћи ученицима који 

раде по прилагођеном програму. 

Пружање помоћи ученицима који 

због болести, слабог предзнања 

или из било ког другог разлога 

нису усвојили одређено наставно 

градиво. 

Омогућити да ученик кроз вежбу 

овлада, како теоријским, тако и 

практичним делом градива у 

оквиру својих могућности. 

Развијање самопоуздања и 

редовног учења и вежбања и 

јачање мотивације ученика. 

Основни задатак допунске 

наставе је прилагођавање 

(индивидуализација) наставних 

садржаја одређеног предмета 

ученицима који из било ког 

разлога имају тешкоћа у 

савладавању програма како би им 

се омогућило усвајање програма и 

развој њихових способности. 

 

Извршиће се благовремена 

идентификација ученика за које је 

потребно организовати допунску 

наставу. Одељењско веће и сви 

наставници ће пратити потребе за 

допунским радом, предлагати ученике, 

предмете, број часова и анализирати 

квалитет рада у допунској настави.  

Са ученицима ће се обавити разговори 

да би се утврдило на које  тешкоће и 

проблеме наилазе у учењу.  

 

Индивидуално ће се радити са 

ученицима у зависности од тога које 

су његове потребе. Сваком ученику ће 

се дати упутство како да учи, на шта 

треба да обратити посебну пажњу. 

Ученици ће добити додатна 

објашњења у циљу што бољег 

схватања садржаја. Ученицима ће се 

давати задаци који су посебно 

припремљени, радиће се групно, 

тимски, индивидуално. Понављањем и 

проверавањем стећиће се увид у то 

како су ученици научили и схватили 

образовне-васпитне садржаје. 

  

Програм ће се остваривати кроз 

групни и индивидуалан рад, применом 

различитих метода и техника рада, 

вежби различитог нивоа тежине и 

другим начинима провера 

остварености образовних стандарда, 

Допунска настава се реализује са 

једним часом недељно и прати 

програм редовне наставе. 

 

Праћење постигнућа и 

напредак у остваривању 

постављених образовних 

циљева допунске наставе, 

мотивишу ученике на даљи 

рад максимална 

континуирана и планирана 

подршка у виду похвала и 

одабира наставних садржаја 

«корак по корак»,  

вредновање и малих корака 

у напредовању 

бележење и праћење 

остварености исхода и 

ефикасности одабраних 

метода и техника рада у 

циљу прилагођавања. 
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9. 2.  ПРОГРАМ ДОДАТНЕ  НАСТАВЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циљ Начин остваривања програма Праћење и напредовање 

 

Циљ додатног рада је потпуније 

образовање, усмеравање развоја 

ових ученика. Садржаје додатне 

наставе треба темељити на 

саржајима редовне наставе који 

ће се поступно продубљивати   

и проширивати. Додатна 

настава ће омогућити 

даровитим ученицима брже и 

темељније увођење у свет 

науке. Због тога треба водити 

рачуна о томе да се пажљиво 

одаберу садржаји рада, јер само 

садржаји које ученици прихвате 

подстаће их на активност. На 

додатној настави се ученици на 

припремају за такмичења, али 

то никако не би требало да буде 

једини циљ додатне наставе. 

Додатна настава се организује 

за ученике који у редовној 

настави показују изразито 

занимање за одређени предмет, 

који поседују могућности које 

се могу још више развити 

интензивним радом тј, за 

изузетно даровите ученике за 

поједине дисциплине и области.  

Препознавање ученика са израженим 

способностима и интересовањима,  

обавља се од I - VIII разреда. Процес 

идентификације даровитих ученика 

извршиће се: на основу процене 

наставника везаним за начин рада, 

активност и креативност ученика;  

запажања наставника везаним за 

особинеличности,темперамент, карактер, 

ставове, интересовања, способности 

сваког конкретног ученика на основу 

мишљења родитеља Начн остваривања 

програма усмерен је на коришћење 

различитих метода и техника рада, 

креативних садржаја који превазилазе 

садржај наставних предмета, кроз 

различите форме занимљивих задатака и 

задатака за такмичења, кроз наставу у 

различитим условима.  

За идентификоване ученике се повећавају 

захтеви у редовној настави постављањем 

сложенијих и тежих задатака, задатака 

који захтевају апстрактни начин 

мишљења, захтевају анализу, синтезу, 

другачији приступ у решавању, укључују 

се у слободне активности предмета - 

области за коју су везане изражене 

способности, омогућава им се учешће на 

такмичењима, упућују се на самосталан 

рад.  У додатни рад ученици се укључују 

добровољно и он се организује са врло 

ограниченим бројем ученика и са њима 

се ради претежно индидивуално. 

Додатна настава се реализује са једним 

часом недељно и прати програм редовне 

наставе.   

 

Праћење постигнућа и 

напредак у остваривању 

постављених образовних 

циљева додатне наставе, 

мотивише ученике на 

даљи рад.  

 

Подршка коју наставник 

пружа током наставе 

доприноси развоју 

реалистичне слике 

ученика о себи и развија 

вештине самовредновања.  

 

Наставник бележи и прати 

оствареност исхода и 

напредак ученика. 
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9. 3.   ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

 

Циљ културне делатности школе је унапређивање васпитно-образовног рада у школи и општег 

културног и образовног рада у друштвеној средини.Културне активности школе реализују се на 

основу програма културних активности који се може допуњавати током школске године. 

 

Садржај Време реализације Носиоци активности 

Свечани пријем првака 31. август Ученици и учитељи другог 

разреда 

Обележавање Дечје недеље октобар Ученици и учитељи, 

наставници 

Израда паноа на тему Јесен октобар Ученици и учитељи 

Прослава Нове године децембар Ученици и њихове одељенске 

старешине 

Прослава Савиндана 27.јануар Тим за културну делатност 

школе 

Обележавање Дана 

државности- едукација 

15. фебруар 
Ученици и наставници 

Сусрети са песницима и 

писцима 

У току године Чланови комисије за 

реализацију књижевних 

сусрета 

Школска и друга такмичења Друго полугодиште Предметни наставници и 

учитељи 

У сусрет пролећу  

Обележавање Дана жена 

Обележавање Светског дана 

вода  

Март 

8.март 

22.март 

Ученици и њихове одељенске 

старешине 

Пролећни концерт 

Међународни дан шале 

Април 

1.4. 

Наставници музичке културе и 

ученици , учитељи 

Прослава Дана школе мај Тим за културну делатност 

школе 

Посете позоришту, биоскопу, 

установама културе 

У току године Одељенске старешине и 

предметни наставници 

Изложбе- промоције радова 

ученика у оквиру различитих 

секција и радионица 

Децембар, мај 
Водитељи секција и радионица 

и њихови ученици 

Сарадња са вртићима У току године Учитељи и наставници 

Одељенске приредбе 

поводом завршетка школске 

године и завршетка првог и 

другог циклуса школовања 

 

јун Учитељи и наставници, 

ученици 

 

 

 

Прослава матурске вечери  Одељенске старешине осмог 

разреда и преметни наставници 
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9. 4.  ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИХ  

         АКТИВНОСТИ 

Циљ програма школског спорта и спортско рекреативних активности јесте да разноврсним и 

систематским моторичким активностима, допринесе интегралном развоју личности ученика, 

развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и 

неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада. 

 

 

            

 

 

 

 

 

        Задаци          Садржај програма Начин остваривања 

програма и време 

-подстицање раста, развоја и 

утицање на правилно држање 

тела 

- развој и усавршавање 

моторичких способности 

- стицање моторичких умења 

која су као садржаји утврђени 

програмом и стицање 

теоријских знања неопходних 

за њихово усвајање 

- формирање морално-вољних 

квалитета личности 

- оспособљавање ученика да 

стечена знања, умења и навике 

користе у свакодневним 

условима живота и рада 

- стицање и развијање свести о 

потреби здравља,чувања 

здравља и заштити природе и 

човекове средине 

 

 

Недеља школског спорта 

 

Септембар- октобар 

Март- април 

Трка за срећније детињство 

Јесењи крос 

Пролећни крос 

КРОС РТС кроз Србију 

Октобар 

Октобар 

Април – мај 

Мај 

Спортске активности у оквиру 

наставе у природи, на излетима 

Април - мај 

 

Унутар школска - међуодељенска 

такмичења у гимнастици 

Зимски период 

Атлетика 

 

 

Пролећни период 

Спортске игре 

 

Пролећни период 

Водич за вежбање – Моделе 

програма у оквиру пројекта 

Покренимо нашу децу у трајању од 

15 минута. 

Кроз све активности које реализује 

Стручно веће за предмет физичко 

васпитање у сарадњи са учитељима 

континуирано ће се промовисати 

здрави стилови живота и 

подстицати спортски дух, као и 

ненасилно понашање, па ће ове 

активности доприносити и 

превенцији насиља, злостављања и 

занемаривања у школској средини. 

 

Свакодневно у току године 

 

Рад по групама (екипама) и 

индивидуално.  Такмичења 

ће се  спроводити у сали за 

физичко васпитање и на 

спољашњим спортским 

теренима, стадиону ОФК – 

Београд. Водиће се рачуна о 

фер-плеј игри, о мерама 

безбедности и регуларности 

организовања спортских 

активности   
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9. 5. Програм  заштите ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања  и програми превенције других облика ризичних 

понашања 
У складу са међународним документом Конвенцијa о правима детета и документима које је 

усвојила Влада Републике Србије:  

- Национални план акције за децу;  

 -Општи протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања. Министарство просвете 

Републике Србије је објавило:  

- Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у 

образовно-васпитним установама, којим је прецизирана улога свих који су укључени у живот и 

рад школе. На основу овог Протокола школа је формирала Тим за заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања који је израдио овај програм рада.  

Циљ програма: Остваривање и развој безбедног и подстицајног окружења у образовно-васпитим 

установама чиме се остварује право сваког детета да буде заштићено од свих облика насиља. 

 

Садржај активности Динамика  Носиоци послова 

ПРЕВЕНЦИЈА 

Формирање Тима за заштиту 

ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања  

Усвајање годишњег програма 

рада Тима 

             август  

 

 

             август 

Директор школе  

 

 

Наставничко веће 

Видео надзор уласка/изласка 

и кретања особа унутар 

објекта 

 

       Свакодневно 

 

Школски полицајац 

Вођење евиденције о 

посетиоцима и разлозима 

посете у објекту 

       Свакодневно Дежурни наставници, дежурни 

ученици 

Регулисање начина одвођења 

деце из школе од стране 

родитеља 

   Септембар, октобар Одељенске старешине, савет 

родитеља 

Регулисање изласка и уласка 

ученика и млађих и старијих 

разреда 

      Током године Дежурни наставници, 

одељенске старешине, 

родитељи 

Обиласци школског полицајца 

и полицијске патроле 

школског дворишта 

    Свакодневно и по  

        договору 

Школски полицајац 

Израда Акционог плана за 

заштиту ученика за текућу 

школску годину и упознавање 

запослених са истим 

          Август  

      Септембар 

Тим 

Укључивање нових чланова 

Ученичког парламента 

       Септембар Педагог, психолог, Тим 

Детаљније упознавање 

ученика и 

родитеља/старатеља са  

 

Правилима понашања у ОШ 

,,Филип Вишњић“ и 

Правилником о 

дисциплинској и материјалној 

      Септембар,  

       октобар 

Тим Одељенске старешине, 

Ученички парламент 
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одговорности ученика у ОШ 

,,Филип Вишњић“ 

Вођење записника – свеске 

праћења о учесталости, врсти, 

облику, времену и 

континуитету насиља 

 

          Током целе  

     школске године 

Записничар Тима 

Одржавање и уређивање 

странице на сајту школе са 

темом насиља 

           Током целе  

      школске године 

 

Наставник информатике Дарко 

Манојловић 

Подсећање свих запослених 

на примену Посебног 

протокола, Приручника за 

примену посебног протокаола 

и Правилника о протоколу 

поступања у установи у 

одговору на насиље и 

процедуре спровођења. 

Подсећање свих запослених 

на начин евидентирања 

насиља (Листа) и начин 

вођења евиденције појачаног 

васпитног рада 

             Септембар  

Татјана Адамовић 

Израда листе још неких 

могућих превентивних 

активности за превазилажење 

и смањење степена насиља у 

школској средини и анализа 

ресурса школе у реализацији 

предложених активности: 

- Одељенска већа 

(наставници) 

- Ученички парламент 

- Савет родитеља (родитељи) 

               Октобар Чланови тима, одељенске 

старешине,представници 

Ученичког парламента, 

родитељи 

Упознавање родитеља са 

Посебним протоколом, 

Приручником за примену 

посебног протокола и 

Правилником о протоколу 

поступања у установи у 

одговору на насиље и 

процедуре спровођења 

(презентација, флајери) 

Крај октобра Одељењске старешине уз помоћ 

Тима 

Обележавање 

 • 16. новембар – 

Међународни дан толеранције  

19. новембар - Светски дан за 

превенцију злостављања деце 

• 20. новембар- Међународни 

дан детета 

 • 25. новембар – 

Међународни дан борбе 

Новембар Чланови Тима, Одељењске 

старешине, Ученички 

парламент, 
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против насиља 

Развијање и неговање 

богатства различитости и 

културе понашања у оквиру 

васпитно-образовних 

активности 

Свакодневно Одељенске заједнице-ученици, 

одељенске старешине- 

наставници 

Реализација психолошких 

радионица за ученике о 

ненасилној комуникацији и 

конструктивном решавању 

конфликата 

Током године Одељенске старешине, 

психолог, педагог 

Вршњачка медијација о 

различитим врстама насиља и 

реаговањем на насиље 

Током године Ученички парламент 

Реализација пројекта МУП-а 

,,Безбедно детињство - развој 

безбедносне културе младих" 

са ученицима (теме: 

Упознајмо полицију, 

Спречимо вршњачко насиље, 

У зачараном кругу дроге и 

алкохола и Безбедно учешће 

деце у саобраћају) 

Током године Припадници МУП-а школски 

полицајац психолог 

Анализа учесталости и 

врстама насиља у школи – 

ажурирање базе података о 

евидентираном насиљу 

Израда полугодишњег 

извештаја о раду Тима 

 

Децембар/Јануар Чланови Тима 

Праћење реализованих 

активности одељењских 

заједница у складу са 

програмом превенције и 

интервенције 

Током године  Чланови Тима 

Презентације за наставнике, 

родитеље и ученике у циљу 

едукације и повећења 

компетенција за реаговање у 

случајевима насиља 

Јануар-фебруар Координатор и чланови Тима 

Организовање и реализација 

хуманитарних,културних, 

спортских, ваннаставних 

активности у циљу промоције 

школе као безбедног места и 

развоја емпатијског односа 

Током године Сви запослени 

Реализација радионица на 

тему: ,,Електронско насиље“ 

за ученике старијих разреда 

Током године Наставници ТО и информатике 
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Пружање потребне помоћи 

наставницима, одељењским 

старешинама у примени 

програма превентивних и 

интервентних активности 

Март-април Чланови Тима 

Праћење активности 

Ученичког парламента и 

степена укључивања ученика 

у процес превенције насиља 

вршњачким посредовањем 

Март-април Чланови Тима 

Стручно усавршавање: 

семинари, трибине, тренинзи, 

предавања,… 

Током године Сви запослени 

Спровођење анкете за 

родитеље/старатеље ученика 

о процени безбедности 

ученика у школи Анализа 

стања безбедности у установи 

и изрда акционог плана у 

складу са тим 

Мај – јун  

Јун –август 

 

 

 

 

 

Педагог, психолог,Тим 

 

 

 

 

 

 

Анализа извештаја 

одељењских 

старешина/руководилаца већа 

о активностима одељењских 

заједница/ већа које су везане 

за превентиву насиља 

(позоришне представе, 

филмови, предавања, трибине, 

радионице, хуманитарне 

акције,...) 

Јун Одељењске старешине 

/Чланови Тима 

Анализа и усвајање извештаја 

о раду Тима за протеклу 

школску годину 

 

Јун 

 

 

 

Координатор и чланови Тима, 

директор школе и Наставничко 

веће 

Евалуација рада Тима 

прегледом документације и 

прављење плана за наредну 

школску годину, на основу 

резултата евалуације. 

Јун Чланови Тима 

ИНТЕРВЕНЦИЈА 

Активирање унутрашње и 

спољашње заштитне мреже  

Успостављање сарадње са 

установама које се баве овом 

проблематиком (Центар за 

социјални рад, МУП, Дом 

здравља, Инстуитут за 

ментално здравље) 

Током године Директор, психолог, педагог 

Континуирано евидентирање 

случајева насиља 

        Свакодневно Психолог, педагог,одељенске 

старешине 

Посредовање и помоћ у 

решавању случајева другог и 

        Током године Тим 
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трећег нивоа и у изузетним 

случајевима првог нивоа 

Покретање поступка унутар 

установе: 

- Васпитни (према ученицима 

и родитељима) 

- Васпитно-дисциплински 

(према ученицима) 

- Дисциплински (према 

наставницима и запосленима) 

       Током године Директор школе 

Подршка деци која трпе 

насиље 

          Свакодневно Психолог, педагог,одељенске 

стар. 

Рад са децом која врше 

насиље 

          Свакодневно Психолог, педагог,одељенске 

стар 

Оснаживање деце која су 

посматрачи насиља за 

конструктивно реаговање 

         Свакодневно Психолог, педагог,одељенске 

старешине 

Саветодавни рад са 

родитељима деце из било које 

од ових група 

Свакодневно Психолог, педагог 

Праћење и вредновање врста 

и учесталости насиља и 

информисање свих 

заинтересованих о томе 

Примена адекватних мера за 

сузбијање или ублажавање 

учињеног насиља Праћење 

ефеката предузетих мера 

Децембар, мај Одељенске старешине 

Евидентирање родитеља са 

смањеном бригом за своје 

дете, несарадњом са 

одељенским старешинама, 

стручном службом и 

предузимањем мера за исте 

кроз саветодавни рад или 

упућивање у надлежне 

установе 

Ситуационо Психолог, педагог 

Систематско праћење 

придржавања механизама и 

функционисања Унутрашње 

заштитне мреже и примене 

утвђених поступака и 

процедура у ситуацијама 

насиља и реализације 

планираног програма. 

Анализа пристиглих 

евиденционих листова о 

случајевима насиља и 

планирање мера 

Током године Сваког 

последњег наставног 

петка у месецу у 13:10 

Чланови тима 

Усклађивање и доследна 

примена уврђених поступака 

и процедура у ситуацијама 

На класификационим 

периодима 

   Чланови тима 
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насиља 

 

Евалуација-анализа 

реализације плана рада Тима 

за протеклу школску годину и 

прављење плана за наредну 

школску годину Анализа и 

израда извештаја о 

евидентираним ситуацијама 

насиља 

Анализа и израда извештаја о 

предузетим превентивним и 

интервентним мерама 

 Јун - август Чланови тима, координатор 

Тима 

 

У превентивне активности спада још и стално стручно усавршавање (Обуке за ненасилну 

комуникацију и конструктивно решавање сукоба, семинаре везане за безбедност ученика у 

школама). На основу анализа стања, праћења насиља, злостављања и занемаривања, вредновања 

квалитета и ефикасности предузетих мера и активности у области превенције и интервенције, 

установа дефинише даљу политику заштите деце и ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања. 

 

Током школске 2018/2019. године на часовима одељенског старешине у четвртом и шестом 

разреду реализоваће се програм Основи безбедности деце. Циљ програма је стицање нових и 

унапређивање постојећих знања, вештина и ставова ради подизања безбедносне културе ученика. 

То подразумева изградњу јасних ставова и опредељења ученика у погледу насиља, дрога, 

злоупотребе интернета и других безбедносних ризика којима су деца изложена. Програм ће 

трајати осам месеци, а реализоваће се кроз један час одељенског старешине на месечном нивоу. 

Стручни предавачи који ће ученицима пренети своја знања и вештине на овим часовима су 

запослени у Министарству унутрашњих послова. У оквиру програма Основи безбедности деце 

обрађиваће се следеће теме: 

 

- Безбедност деце у саобраћају, 

- Полиција у служби грађана, 

- Насиље као негативна појава, 

- Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола, 

- Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа, 

- Превенција и заштита деце од трговине људима, 

- Заштита од пожара, 

- Заштита од техничко – технолошких опасности и природних непогода 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 

У циљу превенције свих облика ризичног понашања у школи ће се реализовати едукативне 

радионице, предавања, различите наставне и слободне активности са ученицима, запосленима, 

родитељима, старатељима у сарадњи са локалном самоуправом, установама у области културе и 

спорта, лицима обученим за превенцију и интервенцију, вршњачким посредницима. 
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9.  6.   ПРОГРАМ  ВАННАСТАВНИХ  (СЛОБОДНИХ) АКТИВНОСТИ  

                                                    УЧЕНИКА  

 

 Циљ програма ваннаставних (слободних) активности у основној школи је да се ученицима 

омогући да открију, задовоље и   даље развију интересовања, склоности и способности за 

поједине области живота, рада и стваралаштва. Њима  се битно доприноси социјализацији 

потреба и мотива деце, свестраном и слободном васпитању ученика.          

 

Задаци ваннаставних (слободних) активности су: 

 да задовоље интересе и развијају појединачне способности ученика, 

 продубљују стечена знања и развијају потребу за сталним стицањем нових знања, 

оспособљавају за креативно коришћење стеченог знања 

 утичу на развитак стварне слободне стваралачке личности, 

 омогућавају ученицима да се према интересовању и способностима слободно опредељују за 

поменуте активности 

Ради јачања образовно-васпитне делатности школе, подстицања индивидуалних склоности и 

интересовања, садржајног и целисходног коришћења слободног времена, као и ради богаћења 

друштвеног живота и разоноде ученика, развијања и неговања другарства и пријатељства, 

школа реализује следеће слободне активности ученика: 

Слободна активност 
Наставник/стручни сарадник који води слободну 

активност ученика: 

 

Психолошка радионица 

 ,,Нико као ја (ти)“,  

за ученике 6, 7, и 8. разреда 

 

Соња Суботић, психолог 

 

Радионица  

,,Папир, камен, маказе“, 

 за ученике од  2. до 8. разреда 

Соња Суботић, психолог 

Песничка радионица  

,,Млади песници“, 

 за све ученике 

Миланка Берковић, професор  разредне наставе 

Радионица литерарно - драмског стваралаштва 

,,Чудесно перо“, 

 за све ученике 

Веселинка Јурић, наставник разредне наставе 

Ваздухопловно моделарство, 

 за ученике старијих разреда 

Јелена Филиповић – Спремо, наставник техничког и 

информатичког образовања 

Ракетномоделарство,  

за ученике старијих разреда 

Дарко Манојловић, наставник техничког и 

информатичког образовања 

Аутомоделарство,  

за ученике старијих разреда 

Сава Тодоров, наставник техничког и 

информатичког образовања 

Спортска секција,  

за ученике 4. и 5. разреда 

 

Снежана Сворцан, наставник физичког васпитања 

Драмска секција,  

за ученике старијих разреда 

Бранкица Ћировић и Љиљана Глигоријевић, 

наставнице српског језика 

Биолошка секција, 

 за ученике 5. и 6. разреда 
Драгана Шијаковић, наставник биологије 
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Хор млађих разреда Драгана Нешић, наставник музичке културе 

Хор старијих разреда Драгана Нешић, наставник музичке културе 

Вокални солисти и оркестар 

 

Драгана Нешић и Ивана Колдан, наст. музичке 

културе 

Оријентиринг Наставници физчког васпитања 

Секција страних језика Гордана Тишма, Божидарка Вулиновић, Наташа 

Родић 

Литерарна секција  „Читам, дакле постојим“ Јадранка Митић, наставник српског језика 

 

Библиотечка секција Весна Митровић, библиотекарка 

 

Роботика и програмирање 

 
Дарко Манојловић, наставник информатике и 

рачунарства 

Шаховска секција за ученике од I – IV 

разреда 
Драган Гаврић, учитељ 

 

Пројекат ,,За ТОлеранцију и НЕнасиље“ Вршњачки едукатори и Ана Балабан, педагог 

 

  

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 

 Програми ваннаставних активности реализују се у корелацији са осталим наставним предметима.  

Програмски садржаји и начин остваривања програма ваннаставних активности 

операционализован је годишњим и месечним плановима рада. Реализују се једном недељно и 

саставни су део Годишњег плана рада  школе. 
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9. 7. Програм професионалне оријентације у другом циклусу 

 
 

Циљ професионалне оријентације у основној школи је развијање спремности ученика да стиче знања 

и искуства о себи и свету рада, да доноси реалне одлуке у погледу свог даљег образовања и 

професионалног усмеравања. 

 Циљ пројекта је да се успостави функционални и одржив школски и ваншколски програм 

професионалне оријентације за ученике/це и младе на прелазу у средњу школу или у свет рада 

кроз процесни, динамични, Петофазни модел професионалне оријентације како би се млада 

особа оснажила да самостално донесе ваљану одлуку о будућој школи или занимању. 

 Основни циљ програма је подстицање развоја личности ученика/ца до промишљене, 

ваљане и реалне одлуке о избору школе и занимања, планирање каријере и укључивање у свет 

рада. Активности које ће се остваривати на радионицама у раду са ученицима/цама омогућавају 

да примерено узрасту, изграде сазнања, развију умења, способности и вредности које ће бити 

основа за самостално, компетентно, одговорно и ваљано одлучивање о избору школе и занимања, 

планирање каријере и укључивање у свет рада. 

Посебни 

облици рада 
Садржај рада 

Носиоци 

послова 

Време 

извршења 

Професионално 

информисање 

(предавања, 

упитник, 

зидне новине) 

-информисање о факторима 

професионалног одлучивања  
психолог X 

-упознавање са светом занимања  психолог 
током 

године 

-упознавање ученика и родитељима са 

битним информацијама о школовању после 

основне школе (услови, класификациони 

испити, како изабрати право занимање, 

школу)  

психолог XII, I, II 

2. Психолошко 

испитивање 

ученика 

-испитивање интересовања и жеља за 

бављење одређеним занимањем, примене и 

анализа тестова  

психолог II,III,IV,V 

-испитивање општих и специјалних 

способности ученика у циљу пружања 

помоћи ученику за избор занимања, 

односно школе  

психолог у 

сарадњи са 

Центром за 

професионалну 

оријентацију 

XII, I, II, 

III, IV 

3. 

Професионално 

    саветовање 

-индивидуални рад са ученицима у циљу 

пружања помоћи за избор школе и 

занимања  

психолог I, II, III 

-индивидуални, саветодавни рад са 

родитељима  
психолог 

током 

године 

-упућивање ученика у Националну службу 

за запошљавање  
психолог I, II, III 
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ОБЛАСТ УЧЕЊА РАДИОНИЦЕ/АКТИВНОСТ ДИНАМИКА БРОЈ 

ЧАСОВА 
РЕАЛИЗАТОРИ САРАДНИЦИ 

        

САМОСПОЗНАЈА 
1. Представљање програма и 

портфолија за ученике 

Септембар 

- октобар 

1 Одељенске стар. 

и чланови тима 
 

2. Професионална 

оријентација и договарање о 

начину рада 

Октобар 1 Одељенске 

старешине  

и чланови тима 

 

3. У свету интересовања Октобар 1 Одељенске 

старешине  

и чланови тима 

Наставник  ГВ 

4.  У свету врлина и вредности Октобар 1 Одељенске 

старешине 

 и чланови тима 

Наставник  ГВ 

5.  У свету вештина и 

способности 

Октобар -

Новембар 

1 Одељенске 

старешине и чланови 

тима 

 

6 – 7. Пут способности Новембар 2 Одељенске 

старешине и чланови 

тима 

 

8. Самоспознаја - аутопортрет Новембар 1 Одељенске 

старешине и чланови 

тима 

Наставник  

ликовне 

културе 

9.  У очима других Новембар 1 Одељенске стар. и 

чланови тима 
Наставник  ГВ 

 10. Какав  - каква сам у тиму Новембар 1 Одељенске стар.  и 

чланови тима 
Наставник  ГВ 

11. Мој тип учења Децембар 1 Одељенске 

старешине и чланови 

тима 

 

12. Ја – за 10 година Децембар 1 Одељенске 

старешине и чланови 

тима 

Наставник  ГВ 

Наставник ЛК 

13. Моја очекивања(радионица 
за ученике и родитеље) 

Фебруар 1 Одељенске 

старешине и чланови 

тима 

Родитељи 

ИНФОРМИСАЊЕ 

O ЗАНИМАЊИМА 

И КАРИЈЕРИ 

14. Слика савременог света 

рада 

Фебруар 1 Одељенске 

старешине и чланови 

тима 

 

15. Прикупљање и начин 

обраде информација о 

школама и занимањима 

Фебруар 1 Одељенске 

старешине и чланови 

тима 

Наставник 

информатике 

16. Повезивање области рада 

са занимањима 

Март 1 Одељенске 

старешине и чланови 

тима 

 

РЕАЛНИ 

СУСРЕТИ СА 

СВЕТОМ РАДА  

17 – 18. Путеви образовања и 

каријере 

Изложба постера жељених 

школа 

Март 1 Одељенске 

старешине и чланови 

тима 

 

19. Припрема за интервју  Март 1 Одељенске 

старешине и чланови 

тима 

Родитељ 

(новинар), 

наставник ГВ 

20. Спровођење интервјуа Март 1 Одељенске старешине и 

 чланови тима 
Наставник ГВ 

 21. Припрема сусрета са 

експертима у нашој школи 

Март - 

април 

1 Одељенске 

старешине и чланови 

тима 

 

22 – 24. Експерти у нашој 

школи 

Осврт на резултате 

информисања 

Април - мај 3 Одељенске 

старешине и чланови 

тима 

Родитељи и гости 

– представници 

различитих 

занимања 

ЕВАЛУАЦИЈА 25. Евалуација програма 

професионалне оријентације 

за ученике седмог разреда  

Мај 

 

1 Одељенске 

старешине и чланови 

тима 
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  ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДИОНИЦА – СЕДМИ РАЗРЕД 

 

 

Реални сусрети ученика седмог разреда реализоваће се у оквиру следећих активности: 

 

- Организација изложбе постера са приказом жељених школа/занимања 

- Организација Сајма занимања са заинтересованим родитељима и сарадницима из света 

рада (представницима разних занимања) 

- Посета Сајму образовања 

- Сусрети ученика са ученицима и професорима средњих школа 
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДИОНИЦА – ОСМИ РАЗРЕД 

 

ОБЛАСТ УЧЕЊА РАДИОНИЦЕ/АКТИВНОСТ ДИНАМИКА БРОЈ 

ЧАСОВА 

РЕАЛИЗАТОРИ САРАДНИЦИ 

УПОЗНАЈЕМ 

СЕБЕ 

1. Представљање програма и портфолија за 

ученике 

Септембар - 

октобар 

1 Одељенске старешине и 

чланови тима 
 

2. У свету интересовања Октобар 1 Одељенске старешине и 

чланови тима 
Наставник  ГВ 

3.  У свету врлина и вредности Октобар 1 Одељенске старешине и 

чланови тима 
Наставник  ГВ 

4.  У свету вештина и способности Октобар 1 Одељенске старешине и 

чланови тима 
 

5. Самоспознаја – то сам ја Октобар - 

новембар 

2 Одељенске старешине и 

чланови тима 
 

6. У очима других Новембар 1 Одељенске старешине и 

чланови тима 
Наставник  

ликовне 

културе 

7.  Какав/каква сам напрви поглед Новембар 1 Одељенске старешине и 

чланови тима 
Наставник  ГВ 

8. Стереотипи Новембар 1 Одељенске старешине и 

чланови тима 
Наставник  ГВ 

9. Моја очекивања Новембар 1 Одељенске старешине и 

чланови тима 
 

10. Моја очекивања 
(радионица за ученике и родитеље) 

Децембар 1 Одељенске старешине и 

чланови тима 
Наставник  ГВ 

Наставник ЛК 

 

ИНФОРМИСАЊЕ 

О 

ЗАНИМАЊИМА 

И КАРИЈЕРИ 

11. Слика савременог света рада и кључне 

компетенције за занимања 

Децембар 1 Одељенске старешине и 

чланови тима 
Родитељи 

12. Образовни профили у средњим школама Децембар 1 Одељенске старешине и 

чланови тима 
Наставник 

информатике 

13. Мрежа средњих школа Децембар 1 Одељенске старешине и 

чланови тима 
Наставник 

информатике 

14. Захтеви занимања – одговарјуће 

способности и контраиндикације 

Јануар 1 Одељенске старешине и 

чланови тима 
 

15. Сазнајем  са интернета куда после 

основне школе 

Јануар 1 Одељенске старешине и 

чланови тима 

Одељенске 

старешине и 

чланови тима 



 

595 

 

РЕАЛНИ 

СУСРЕТИ СА 

СВЕТОМ РАДА 

16. Путеви образовања и каријере 

 

Фебруар 1 Одељенске старешине и 

чланови тима 
 

17. Припрема и спровођење интервјуа  Фебруар 1 Одељенске старешине, 

наставници српског 

језика 

Родитељ (новинар), 

наставник српског 

језика 

18. Припрема сусрета са експертима у нашој 

школи 

Фебруар 1 Одељенске старешине и 

чланови тима 
 

19 – 21. Експерти у нашој школи 

              Осврт на резултате информисања 

Фебруар 3 Одељенске старешине и 

чланови тима 
Родитељи и гости 

– представници 

различитих 

занимања 

22.Опис занимања помоћу мапе ума Март 1 Одељенске старешине и 

чланови тима 
Наставник ЛК 

23. Критеријуми за избор школе Март 1 Одељенске старешине и 

чланови тима 
 

24. Испитивање ставова Март 1 Одељенске старешине и 

чланови тима 
 

25. Избор занимања и приходи Март 1 Одељенске старешине и 

чланови тима 
 

26.Оријентација ствара јасну слику Март - април 1 Одељенске старешине и 

чланови тима 
 

27.Опис занимања уз помоћ мапе ума – родитељски 

састанак (заједничка радионица за ученике и 

родитеље) 

Април 1 Одељенске старешине и 

чланови тима 
Родитељи 

28. Припрема за реалне сусрете Мај 1 Одељенске старешине и 

чланови тима 
 

29. Остварујемо учење путем реалних 

сусрета 

Мај – јун 1 Одељенске старешине и 

чланови тима 
 

30. Обука за конкурисање Мај - јун 1 Одељенске старешине и 

чланови тима 
 

31. На разговору у предузећу Мај – јун 1 Одељенске старешине и 

чланови тима 
 

32. Моја одлука о школи и занимању Мај – Јун 1 Одељенске старешине и 

чланови тима 
 

33. Саветодавни рад Мај – јун 1 Одељенске старешине и 

чланови тима 
 

34.  Стилови васпитања наших 

родитеља(заједничка радионица за ученике и родитеље) 

Мај – јун 1 Одељенске старешине и 

чланови тима 
Родитељи 
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Реални сусрети ученика осмог разреда реализоваће се у оквиру следећих 

активности: 

 

- Организација изложбе постера са приказом жељених школа/занимања 

- Организација Сајма занимања са заинтересованим родитељима и 

сарадницима из света рада (представницима разних занимања) 

- Посета Сајму образовања 

- Сусрети ученика са ученицима и професорима средњих школа 

- Сусрети и упознавање са предстаницима Националне службе за 

запошљавање 

 
У септембру ће бити урађено анкетирање седмака и осмака тј. 

њихових родитеља – за добијање сагласности, а радионице ће се 

одржавати од октобра. Планирано је да се радионице одржавају у 

супротној смени, што ће јасно бити означено на анкети.   

 

Руководилац тима за професионалну оријентацију је психолог Соња Суботић, а 

чланове тима чине одељенске старешине седмог и осмог разреда. 
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9. 8.    ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА У ШКОЛИ 
 

Циљ здравствене заштите је брига о здрављу и свестраном развоју физичких и 

психичких способности ученика као и њихово припремање за здрав и нормалан 

живот и рад. 

Здравствена заштита ученика обухвата: 

 Стицање знања, формирање ставова, понашање ученика у складу са здравим 

начином живота и развијање хуманих односа међу људима 

 Унапређивање хигијенских и радних услова у школи и елиминисање утицаја 

који штетно делују на здравље 

 Упознавање биолошких и физиолошких функција организма. 

 Остваривање активног односа и узајамне сарадње школе, породице и заједнице 

ради утицања на развој, заштиту и унапређење здравља ученика.      

            

Садржај рада Разред Носилац 

Стицање основних хигијенских навика: прање 

руку, купање, хигијена уста и зуба, хигијена 

одевања и хигијена становања 

1-4 Учитељ, стоматолог 

Правилно држање тела 

 
 

1-4 Учитељ 

Значај спорта за здравље 1-4 Учитељ, лекар 

Правилна, здрава исхрана 1-4 Учитељ, лекар 

Заштита намирница од кварења 1-4 Учитељ 

Изграђивање позитивног става 

(екологија) 
            1-4 Учитељ 

Потреба за одмором 

Спавање и релаксација 
            1-4 Учитељ 

Препознавање различитих 

физичких способности и фаза у 

развоју организма 

            3-4 Психолог, педагог 

Превенција и изграђивање става о психо-

активним супстанцама - РАДИОНИЦА  
 

            3-4 Психолог, педагог 
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Старији разреди  

 

Садржај рада разред Носилац 

Пубертет 5-8 Психолог, педагог 

Наркоманија 

 
5-8 Психолог, педагог, МУП 

Алкохолизам 

 
5-8 Доктор, психолог 

Никотин  5-8 Педагог, психолог 

Значај спорта  5-8 Наставник физичког васпитања, лекар 

Биолошке и социјалне потребе 

људи 
5-8 Наставник биологије, психолог 

 
 

 

У оквиру предмета свет око нас, физичко и здравствено васпитање, природа и 

друштво, биологија, чувари природе, имплементирани су за сваки разред  садржаји 

здравственог васпитања који су саставни део Годишњег плана школе и Школског 

програма по разредима. 

 

 

Начин остваривања програма  

 

Програм ће се остваривати кроз часове редовне наставе, часове одељењског 

старешине, изборних предмета и програма, ваннаставних активности, извођењем 

излета, екскурзија и наставе у природи.  

У оквиру плана и програма  одељенског старешине и одељенске заједнице , 

здравственог васпитања обрађиваће се и следећи садржаји: одржавање хигијене 

прибора, тела и одеће, хигијена радног места-у кући и школи, витамини и њихов 

значај за здравље, правилан ритам рада и одмора, прва помоћ, полне разлике 

између дечака и девојчица, пубертет, најчешће болести и њихова превенција, где се 

лечимо, алкохол и пушење.  
 
Школа сарађује са здравственим установама у спровођењу здравствене заштите 

ученика, посебно у обављању лекарског прегледа деце која полазе у први разред, 

полазак на наставу у природу,спровођењу редовних систематских прегледа и 

вакцинациja.  

 

Сви прегледи се обављају у амбуланти Дома здравља Милутин Ивковић јер школа 

нема адекватан простор. Обавеза школе је да родитеље обавести о терминима 

прегледа и вакцинације 
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9. 9.    ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА У ШКОЛИ 

 

Циљ је пружање помоћи ученицима са поремећајима у понашњу, васпитно 

запуштеним или угроженим ученицима, ученицима који долазе из породица са 

проблематичним односима, упознавање и праћење социјалних прилика ученика и 

пружање помоћи деци из тешких породичних прилика – упућивање на социјално – 

заштитних мера, упућивање родитеља на остваривање права и извршавање 

родитељских обавеза. 

 

 

Садржај Време 

реализације 

Носиоци активности 

Евидентирање ученика који 

имају потребу за социјалном 

подршком 

Почетак 

школске године 

Одељенске старешине, 

секретар, психолог школе 

Сарадња са Центром за 

социјални рад и другим 

институцијама које се баве 

социјалном заштитом и 

подршком 

Током године 

Секретар школе и педагошко 

психолошка служба 

Организовање хуманитарних 

акција у циљу прикупљања 

средстава за потребе 

сиромашних ученика 

Наставници грађанског 

васпитања и верске наставе, 

ученички парламент, драмска 

секција 

Саветодавни рад и подршка 

ученицима 

ПП служба 

Саветодавни рад и сарадња 

са родитељима, старатељима 

ученика којима је потребна 

социјална подршка 

ПП служба, одељенске 

старешине 
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               9. 10.   ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ   

    

   Садржај програма Време 

реализације 

Носиоци активности 

Едукација ученика од првог до осмог разреда у 

циљу развијања њихове еколошке свести и 

развијања њихове спремности за активно 

укључивање у заштиту животне средине 
 

Током године 

Одељенске старешине 

Изложбе ученичких радова којима се промовише 

заштита животне средине и указује на штетност 

загађивања и еколошки неодговорног понашања 

Обележавање Светског дана заштите озонског 

омотача 

      16. 

септембар 

Одељенске старешине 

Наставници биологије и 

хемије 

Обележавање Дана заштите животиња          4. октобар Одељенске старешине 

Обележавање Дана вода        22. март Одељенске старешине 

Обележавање Дана планете       22. април Одељенске старешине 

Обележавање Дана заштите животне средине  1. јуни Одељенске старешине 

Развијање свести о битности употребе контејнера 

за одлагање електронског отпада и папира за 

рециклажу који се налазе у холу школе 

 

 

 

 

 

     Током  

     године 

Одељенске старешине 

Наставници биологије и 

хемије 

Организовање акције прикупљања старе хартије на 

нивоу школе 

Наставници биологије 

Уклањање плаката, огласа, графита са фасада и 

унутрашњих зидова 

Одељенске старешине 

Уређивање зелених површина у дворишту Наставници биологије 

Уређивање одељенских паноа Одељенске старешине 

Опремање учионица и хола цвећем Одељенске старешине 

Опремање паноа у холу школе (ликовне изложбе, 

пано за родитеље, пано за професионалну 

оријентацију, панои из области здравственог 

васпитања, Нова година, Ускрс,Свети Сава, Дан 

школе, толеранција) 

наст. ликовног 

 наст. биологије  

педагог, психолог  

учитељи      

Бирајмо најбоље уређену учионицу, кабинет Комисија 

 

Начин остваривања програма 

 

Садржаји ће се реализовати кроз разговоре, едукативне филмове, уређење паноа, 

учионице, ликовне радове и изложбе.  
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9. 11.    ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 

 

 

 

Циљ    Садржај програма Начин  остваривања програма 

Циљ програма сарадње 

са локалном 

самоуправом јесте 

остваривање 

унапређења рада 

школе, развијања 

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 

 Унапређење  рада школе, 

остваривање задатака развојног 

планирања школе, побољшање 

материјалних ресурса школе, 

анализа стања у школи, израда 

стратегије за превазилажење 

евентуалних уочених проблема у 

функционисању школе, 

реализација облика стручног 

усавршавања, реализација 

програма конкурса, хуманитарних 

акција чији је покретач локална 

самоуправа и слично.  

 

Школа ће сарађивати и са Домом 

здравља ,,Др. Милутин Ивковић'' 

око здравствене заштите ученика, 

предавања за ученике. Сарадња ће 

бити настављена са Центром за 

социјални рад, МУП-ом Палилула - 

одељењем за малолетничку 

деликвенцију, Дечијим културно 

образовним центром и другим 

институцијама. Школа ће такође 

сарађивати и са Општином 

Палилула, интерресорном 

комисијом у циљу пружању 

подршке ученицима који имају 

тешкоће, Секретаријатом за 

образовање, Школском управом, 

амбасадама и другим институцијама 

од значаја за развој школе, 

образовања и васпитања. Чланови 

Ученичког парламента ће 

учествовати у пројекту„Омладински 

информатор“ у организацији 

Црвеног крста Палилула  и центра 

за помоћ породици –Агенда. Циљ 

пројекта је боље информисање 

ученика, као и подстицај сарадње 

свих актера на општини.  У 

организацији општине Палилула 

реализоваће се Дечија недеља. 

Програм сарадње са локалном 

заједницом ће се остваривати у оквиру 

активности Тима за културну и јавну 

делатност школе, Тима за маркетинг, 

Тима за инклузију, Тима за 

професионалну орјентацију као и кроз 

програм сарадње породице и школе, 

програм школског спорта, програм 

рада слободних активности, као и кроз 

реализацију Развојног плана установе. 
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 9. 12.     ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

 

Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно 

старатељима ученика, заснован на принципима међусобног разумевања, 

поштовања и поверења. Програмом сарадње са породицом, школа дефинише 

области, садржај и облике сарадње са родитељима, односно старатељима деце и 

ученика, који обухватају детаљно информисање, саветовање, укључивање у 

наставне, и остале активности школе и консултовање у доношењу одлука око 

безбедносних, наставних, организационих и финансијских питања, с циљем 

унапређивања квалитета образовања и васпитања, као и обезбеђивања 

свеобухватности и трајности васпитно-образовних утицаја. 

Сарадња са родитељима ће се одвијати преко ,,Дана отворених врата'' који је 

одређен за све  наставнике, саветодавних разговора групних и индивидуалних са 

стручним сарадницима, преко родитељских састанака, предавања за родитеље и 

преко Савета родитеља. Сарадња ће се остваривати и поводом реализације 

програма профисионалне оријентације ученика, где ће у  појединим 

радионицама родитељи активно учествовати. 

Програм сарадње обухвата и организацију отвореног дана школе сваког 

месеца, када родитељи – старатељи могу присуствовати васпитно 

образовном раду. Отворени дан школе реализоваће се, у договору са 

наставницима, последње недеље у месецу, по следећем распореду: 

 октобар – понедељак, 

 новембар – уторак, 

 децембар – среда, 

 јануар – четвртак, 

 фебруар – петак, 

 март – понедељак, 

 април – уторак, 

 мај- среда. 

    У школи ће се почетком школске године спровести анкета којом ће се 

испитивати став родитеља и њихова заинтересованост за укључивање у живот 

школе и области у којима би могли дати свој допринос. 

   Ради праћења успешности програма сарадње са породицом школа ће на крају 

сваког полугодишта организовати анкетирање родитеља, старатеља у погледу 

њиховог задовољства програмом сарадње са породицом. 

     

      Начин и поступак остваривања 
Сарадња са породицом одвија се плански и систематски током целе године и 

подразумева укључивање породице у планирање, реализацију и евaлуацију те 

сарадње. Активности у оквиру сарадње са породицом реализују се на основу 

Годишњег плана школе и то кроз:  

план рада Савета родитеља  

план рада директора школе  

план рада стручних сарадника  

планове рада стручних већа  

планове  рада одељењских већа  
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9.13.  ПРОГРАМ ИЗЛЕТА И ЕКСУРЗИЈА 

                                     

 Екскурзије, посете и излети су ваннаставни облици образовно-васпитног 

рада који се остварују ван школе. Циљ је савлађивање и усвајање дела наставног 

програма непосредним упознавањем појава и односа у природи и друштвеној 

средини; наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе као 

и рекреативно здравствени опоравак ученика. 

 

Школа планира и организује излете, екскурзије, на начин и под условима 

утврђеним наставним планом и програмом. Програм излета, посета и екскурзија 

саставни су део школског програма и годишњег плана рада школе. Организација и 

реализација наставе у природи и екскурзија у првом и другом циклусу основног 

образовања и васпитања спроводи се у складу са Упутством за реализацију 

екскурзије и наставе у природи у основној школи Министарства просвете број: 610-

00-790/2010-01 од 16.09.2010. године и Законом о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“ бр.124/12). 

          9. 13. 1. Циљ екскурзије 

 Остваривање сврхе, циљева и задатака образовања, као и циљева и задатака 

наставних предмета; да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и 

непознатим  ситуацијама; да развију мотивисаност за учење и 

заинтересованост за наставне садржаје, као и непосредно упознавање с 

појавама и односима у природној и друштвеној средини, упознавање с 

културним , историјским и духовним наслеђем и привредним достигнућима. 

 Развијање интересовања за природу и изгређивање еколошких навика 

 Упознавање начина живота и рада људи појединих крајева 

 Развијање позитивног односа према националним, културним и естетским 

вредностима 

 Задовољење спортских потреба и стварање спортских навика 

 Развијање позитивних социјалних односа 

 Разумевање значаја здравља и здравог начина живота 

 Развијање другарских односа 

         Задаци екскурзије 

 Продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава ученика , 

оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примењивање знања и 

умења 

 Развијање љубави према отаџбини, њеној историји и природним лепотама 

 Неговање позитивног односа према националним и културним етичким и 

естетским вредностима, спортским  потребама и навикама 

 Неговање солидарности хуманизма, другарства и осећаја  заједништва 

 Успостављање непосреднијих односа између наставника и ученика  и ученика 

међусобно  

 Развој и практиковање здравих стилова живота  

 Развијање свести о значају одрживог развоја и изграђивање еколошких навика 

и навика заштите животиња 
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 Развијање способности проналажења, анализирања и саопштавања 

информација из различитих извора 

 Подстицање самосталности ученика и одговорности за сопствено понашање 

 Проучавање објеката и феномена у природи 

 Уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и 

друштвеним   

 условима 

 Упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева  

 Развијање способности орјентације у простору уочавање облика рељефа 

 Усвајање знања о животу и раду људи и уочавање његове зависности од 

услова    природне средине  

 Усвајање знања о значајним личностима и прошлости места и околине   

 Уочавање и именовање биљака и животиња различитих станишта  

 Развијање одговорног односа према биљкама и животињама и стицање знања 

о угроженим врстама и њиховој заштити; 

 Развијање другарства  

 Неговање позитивног односа према националним, културним, етичким и 

естетским  вредностима 

 Неговање солидарности, хуманизма, другарства и осећаја заједништва; 

 

ПРЕПОРУЧЕНЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ 

 

Пети разред – дводневна екскурзија 
 

Релација: Путни правац: Београд – Сремски Карловци – Стражилово – 

Суботица- Палић-  Зобнатица- Београд   
Садржај: 

 Први дан: Обилазак Сремских Карловаца (Саборна црква, Карловачка гимназија), 

одлазак на Стражилово (посета Бранковом гробу) , затим  шетња, игра и дружење.  

Долазаку Суботицу, панорамско разгледање  града, вечера и ноћење. 

Други дан: Посета Градској кући у Суботици, одлазак на Палић и посета 

зоолошком врту. Одлазак до Зобнатице, посета ергели коња –  шетња, игра,  

дружење, ручак и повратак за Београд. 

 

Образовно-васпитни циљеви и задаци:        
Упознавање ученика са културно-историјским знаменитостима 

Међусобно дружење ученика и одељења 

Обилазак знаменитости 

Развијање љубави према природи, домаћим животињама.  

Истраживачко посматрање појава у природи  

 

Шести разред – дводневна екскурзија 
 

Релација: Манасија - Ресавска пећина – Лисине -  Јагодина- Београд 
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Садржај: Обилазак: Манасије – задужбине деспота Стефана Лазаревића, Ресавке  

пећине; Лисине и водопада, града Јагодине, зоолошког врта и музеја воштаних 

фигура - боравак у природи. 

 

              Образовно-васпитни  циљеви и задаци: 

o  Упознавање ученика са културно-историјским знаменитостима 

o Боравак у другој средини и упознавање са животом и радом људи 

o Међусобно дружење ученика и одељења 

o Обилазак знаменитости 

o Приближавање ученицима научних садржаја 

 

Седми разред – дводневна екскурзија 

Релација: Ваљево – Тара - Дрвенград - Шарганска осмица - Београд 

Садржај:    

 1. дан: Ваљево (Муселимова кућа - музеј, старо градско језгро - Трешњар) – Тара 

(преноћиште); 

2. дан: Дрвенград - Шарганска осмица - повратак за Београд 

 

Образовно-васпитни  циљеви и задаци: 

 

- Упознавање ученика са најзначајнијим националним парком Србије, 

- Упознавање са националном историјом ваљевског краја, 

 - Боравак у другој средини и упознавање са животом и радом људи 

 - Међусобно дружење ученика и одељења 

  - Обилазак знаменитости. 

 

Осми разред – тродневна екскурзија 
 

Релација: Београд-Голубац-рудник Ћирковац (Дрмно) - Лепенски вир - 

(манастир Тумане или Нимник) - Ђердап- Београд 

Садржај:  

1. дан: Голубац Градиште, обилазак града и знаменитости, површинских копова  
 Ћириковац и Дрмно (ако је могуће); преноћиште Лепенски вир, (вечера) - 

класично  послуживање. 

 2. дан: Лепенски вир, доручак, обилазак праисторијског локалитета и преноћиште 

у манастиру Тумане  или Нимник (вечера- класично послуживање) и преноћиште.  

3. дан: Ђердап, брана и национални парк, повратак за Београд 

Образовно-васпитни  циљеви и задаци: 

 

                 - упознавање са знаменитостима дуж тока Дунава  

                - упознавање са националном историјом тог краја 

                -обилазак манастира  

                - боравак у другој средини и упознавање са животом и радом људи 

                - међусобно дружење ученика и одељења 

                - обилазак знаменитости 

                -обилазак споменика природе  
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                -упознавање са националним парком Ђердап и рада бране 

                -обилазак Градишта и Голупца 

      -упознавање са радом у рудницима . 

 

 

ПЛАНИРАНИ ОБУХВАТ УЧЕНИКА 

 

Планира се да екскурзија  обухвати ученике од петог до осмог разреда. Минимум 

за реализацију екскурзије је 2/3 ученика одељења или 60 % ученика на нивоу 

разреда већа. 
 

НОСИОЦИ ПРЕДВИЂЕНИХ САДРЖАЈА И АКТИВНОСТИ 

 

Носиоци припреме, организације и извођења програма екскурзије су: директор 

школе, стручни вођа пута, одељенски старешина или други наставник кога одреди 

директор школе. Стручног вођу пута бира директор школе из реда наставника који 

остварује наставни план и програм. Стручни вођа пута може бити и директор 

школе. 

Стручни вођа пута прати и спроводи програм који се односи на остваривање 

постављених образовно-васпитних циљева и задатака и одговарајућих садржаја. 

Одељенски старешина координира остваривање садржаја и активности 

предвиђених програмом екскурзије, стара се о безбедности и понашању  ученика. 

Екскурзија се организује и изводи уз претходну писмену сагласност родитеља , по 

правилу за најмање 60% ученика истог разреда и уколико су створени услови за 

остваривање циљева и задатака. Извођење екскурзије за ученике истог разреда 

организује се са истим садржајем, по правилу, истовремено. Ако нису испуњени 

наведени услови, директор школе обуставља извођење екскурзије.   

 

ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН ФИНАНСИРАЊА 

 

Поступак реализације и организације екскурзије  спроводи се у складу са 

Законом о јавним набавкама. 

Поступак јавне набавке спроводи Комисија за јавну набавку која се именује 

решењем наручиоца. Средства за јавну набавку реализују се преко рачуна 

родитељски динар. 

Приликом уговарања путовања, директор је дужан да, уговором са понуђачем, 

обезбеди потребне услове за удобан и безбедан превоз ученика у односу на 

ангажовани број аутобуса и расположиви број седишта. Превоз аутобусом  не 

обавља се ноћу, у времену од 22 до 5 часова. 

Приликом закључивања уговора са агенцијом која организује превоз аутобусом, 

директор школе је дужан да обезбеди да превозник пре отпочињања путовања 

поднесе: 

-записник о извршеном техничком прегледу аутобуса, не старији од пет дана;  

-тахографске улошке за претходна два дана - за возаче који су ангажовани за превоз 

ученика. 

За путовања дужа од једног дана обезбеђује се лекар – пратилац. 
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Директор школе је у обавези да, најкасније 48 часова пре отпочињања  

путовања обавести надлежни орган унутрашњих послова о: превознику, месту и 

времену поласка  ученика; броју ангажованих аутобуса и броју пријављених 

ученика, наставног и другог особља које учествује у извођењу путовања како би 

орган унутрашњих послова извршио контролу  документације и техничке 

исправности возила одређених за превоз, непосредно пре отпочињања путовања. 

Уколико надлежни орган унутрашњих послова утврди неисправност документације 

или техничку неисправност возила, или да било који други разлог у погледу  

психофизичке способности возача, директор или стручни вођа пута обуставиће 

путовање до отлањања уочених недостатака. 

За сва путовања дужа од једног дана неопходно је да родитељ (старатељ) 

достави здравствени лист. 

После изведеног путовања, стручни вођа пута односно одељенски 

старешина и представник извођача путовања, сачињавају забелешку о извођењу 

путовања, после чега стручни  вођа пута односно одељенски старешина, у року од 

три дана сачињава извештај, који подноси директору, са оценом о извођењу и 

квалитету пружених услуга. Извештај се доставља савету родитеља и наставничком 

већу ради разматрања, а школском одбору ради разматрања и усвајања. 

  

 НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ЕКСКУРЗИЈЕ  

 
Задаци и садржаји ових ваннаставних облика наставе остварују се на основу 

наставног плана и   програма образовно-васпитног рада и школског програма и 

саставни су део годишњег програма рада  школе.  

Одељенско веће пре одласка , планира садржаје овог облика рада на основу 

наставних програма обавезних и изборних наставних предмета из којих се издвајају 

они садржаји који су погодни за остваривање циљева и задатака. 

У избору програмских садржаја и маршрута екскурзија, као и њиховог трајања, 

потребно је  узети у обзир захтеве наставних програма свих предмета које ученици 

изучавају у тој школској години,  циљеве и задатке екскурзије, узраст ученика и 

њихове психофизичке способности. 

Наставник са ученицима договора око правила понашања током извођења посете, 

излета,екскурзије, уз  разумевање зашто је важно њихово поштовање договорених 

правила. 

  
НАЧИН ПРАЋЕЊА - ВРЕДНОВАЊА 

 

Наставник прати ученика и посебно води рачуна о безбедности ученика; (животна, 

здравствена и материјална). 

Прати укљученост и заинтересоваост ученика у реализацију планираних 

актинвости које доприносе екскурзије.. 

Прати понашање ученика и у случајевима неприхвативог понашања, усмерава га и 

саветује у правцу прихватљивог понашања. 

Наставник уважава индивидуалне карактеристике ученика, разлике у њиховим 

потребама  и могућностима. 

 Подстиче и прати сарадњу и тимски рад, самосталност и личну одговорност 
ученика. 



 

608 

 

Формтивно праћење (у педагошку свеску, по повратку у школу, бележи 

најосновније важне чињенице и запажања у вези напредовања и понашања ученика. 

Екскурзије од 5 до 8. разреда планирају се као дводневне и тродневне и 

реализоваће се у периоду  октобар или на пролеће. Ако екскурзија буде 

реализована у наставни дан, исти ће се надокнадити суботом. 

 

 

9. 13. 2. Посете и излети у оквиру ваннаствних активности 
 

 Посете биоскопима, музејима, позориштима, установама, излети  у 

складу са актуелним догађајима и понудама, а у сагласности са родитељима, 

водећи рачуна о безбедности ученика реализоваћемо одговарајуће посете 

манифестација, објеката и локација у складу са наставним планом и програмом. 

 
Посете 

Ученици ће ако се стекну одговарајући услови посетити следеће културно 

уметничке институције: 

 

Музеји: 

- Етнографски 

- Вуков и Доситејев 

- Никола Тесла 
- Војни 

- Природњачки 

- Музеј науке и технике 

- Музеј ПТТ 

- Музеј аутомобила 

- Педагошки музеј 

- Музеј афричке уметности 

 

Позоришта: 

- „Душко Радовић“ 
- „Бошко Буха“ 

- „Академија 28“ 
- Београдско драмско позориште 
- Дечји филмски фестивал 

 
Галерије: 

- Улус 
- Цвјета Зузорић 

- Дом омладине 
- Дечији културни центар 
 

Установе: 

- Народна банка 

- Милошев конак 
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- Конак кнегиње Љубица 

- Ботаничка башта 
- Планетаријум 

- Београдска филхармонија 
- Народна скупштина 
- Установа културе Палилула (Владо Дивљан) 
 - Фестивал науке 

- Посета сајму књига 

- Посета Сајму образовања 

 

Манастири, цркве: 

- Саборна 
- Храм Светог Саве 

- Цркве у околини школе 

Излети: 

Огледно добро Мали Дунав – Радмиловац 

Пећинци – музеј хлеба 

Музеј ваздухопловства –  Сурчин 

Бојчинска шума 

Посета Белом двору 

 

Посете на локацијама: 

Скадарлија, Калемегдан, Кнез Михајлова, Зоо врт, Савски и Дунавски кеј, Ада 

Циганлија, Београд на рекама, Авалски торањ, Дечији културни центар,  

Пионирски парк, Ботаничка башта – Црква Св. Марка – Ташмајдан.  

 

Све планиране активности биће реализоване у складу са могућностима и 

заинтересованошћу родитеља ученика.  
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9. 14.      ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 

 

Циљеви рада школске библиотеке су: 

 

-промоција читања и самосталности ученика у учењу, 

-развијање информационе (медијске и информатичке) писмености ученика и 

наставника, 

-остваривање сарадње и заједничког планирања активности наставника, 

школског библиотекара и локалне заједнице, 

-обезбеђивање различитих извора инфoрмација и приступ ка њима, 

-развијање и неговање навике и уживања у читању и учењукод деце, као и 

навике коришћења библиотеке током читавогживота, 

-пружање услуга за унапређивање свих облика и подручја рада образовно-

васпитног процеса. 

 

Задаци школске библиотеке су: 

 

Школски библиотекар, реализовањем задатака и послова из области 

образовања и васпитања, као и библиотечко - информацијских из домена 

културних активности школске библиотеке, доприноси унапређивању свих 

облика и подручја рада, тако што учествује у пословима планирања, 

програмирања, организовања, унапређивања и праћења рада школе, односно 

целокупног образовног процеса, као члан школских тимова има задатке:   

−развијања и неговања навике читања и коришћења библиотеке код ученика и 

наставника, 

−развијања и промовисања правилне употребе свих облика извора 

информација, 

−стварања услова за интердисциплинарни приступ настави и електронском 

учењу, 

−мотивисања за учење и подстицање на оспособљавања за самостално учење и 

образовање током целог живота, 

−сарадње са наставницима, ученицима и њиховим родитељима, 

−праћења и подстицања развоја ученика у индивидуалним способностима и 

њиховим склоностима ка интелектуалном, емоционално-социјалном и сваком 

другом професионалном развоју, 

−пружања помоћи обдареним ученицима при налажењу и избору одговарајуће 

литературе, а посебно ученицима који имају тешкоће у учењу и раду, али и 

оним ученицима који живе у тежим социјалним приликама, сарађујући са 

њиховим родитељима и релевантним институцијама, 

−стварања услова за што непосреднији и једноставнији приступ библиотечком 

фонду и расположивим изворима информација, и развијање индивидуалне 

стваралачке способности и креативности код ученика,  

−обезбеђивања приступа програмима који раде на развијању информационе 

писмености, како би се корисници оспособили за проналажење, анализирање, 

примену и саопштавање информација, уз вешто и ефикасно коришћење 

информационо -комуникационих технологија, 
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−припремања и реализовања библиотечког програма намењеног ученицима са 

посебним потребама и посебним способностима, 

−вођења аутоматизованог библиотечког пословања (инвентарисање и 

сигнирање, каталогизација, класификација библиотечке грађе и други послови), 

−коришћење савреманих облика и метода рада са ученицима, 

−заштита и чување библиотечко-медијатечке грађе и периодична ревизија 

фонда. 

Школски библиотекар планом и програмом рада и остваривањем циљева и 

задатака рада школске библиотеке доприноси остварењу циљева и задатака 

рада школе. 

 

  

Школски библиотекар обавља следеће послове: 

 

–учествује у пословима планирања, програмирања, организовања, 

унапређивања и праћења рада школе, односно праћења целокупног образовног 

процеса, 

-има кључну улогу у развијању информационе писмености ученика, 

способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација, 

уз ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија, 

-развија и промовише правилну употребу свих облика извора информација, 

ствара услове за што једноставнији приступ библиотечком фонду и 

расположивим изворима информација, као и услове за интердисциплинарни 

приступ настави и електронском учењу, 

-сарађују са наставницима у планирању и реализацији наставног плана и 

програма, 

-сарађују са ученицима и њиховим родитељима, 

-развија и негује навике читања и коришћења библотеке код ученика, 

-прати и подстиче развој ученика у складу са њиховим способностима и 

интересовањима кроз образовно-васпитни рад, 

-развија индивидуалне стваралачке способности и креативност код ученика, 

-подстиче, оспособљава и мотивише ученике за самостално учење и 

образовање током читавог живота, 

-пружа помоћ ученицима, а посебно ученицима који имају тешкоће у учењу и 

раду, ученицима који живе у тежим социјалним приликама, као и ученицима са 

посебним способностима, у сарадњи са њиховим родитељима и релевантним 

институцијама, 

 -води библиотечко пословање (инвентарисање и сигнирање, каталогизација, 

класификација библиотечке грађе и други послови), 

-планира и реализује активности из културне и јавне делатности, 

-промовише рад школске библиотеке и указује на важност рада библиотеке и 

школског библиотекара, 

-промовише важност стручног усавршавања и целоживотног учења. 
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                   ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКАРА ШКОЛЕ 

 

Годишњи програм рада библиотекара обухвата следеће области: 

1. Планирање и програмирање образовно-васпитног рада, 

2. Праћење и вредновање образовно-васпитног рада, 

3. Рад са наставницима, 

4. Рад са ученицима, 

5. Рад са родитељима, 

6. Рад са директором и стручним сарадницима, 

7. Рад у стручним органима и тимовима, 

8. Сарадњу са надлежним установама, организацијама, удружењима и 

јединицом локалне самоуправе, 

9. Вођење документације, припрему за рад и стручно усавршавaње. 
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Област рада                  Садржај рада Време Реализатори 

1.  

Планирање и 

програмирање 

образовно-

васпитног 

рада 

 

Планирање и набавка литературе и периодичних 

публикација за ученике, наставнике и стручне сараднике; 

Израда планова (годишњи, месечни и оперативни); 

Планирање рада са ученицим у библиотеци; 

Израда плана за библиотечку секцију; 

Планирање развоја школсе библиотеке у 

складу са реализацијом наставно- васпитног рада. 

Током 

године 

 

 

На почетку 

школске 

године 

Библиотекар,  

 

 

 

 

Библиотекар,  

наставници 

2. Праћење и 

вредновање 

образовно-

васпитног 

рада 

 

Учешће у изради годишњег плана и у самовредновању  

рада установе; Вођење библиотечког пословања са 

увидом у наставне планове и програме; 

Припрема литературе за разне образовно-васпитне 

активности (допунска и додатна настава, ваннаставне 

активности); Коришћење савремених метода у раду; 

Побољшање информационе, медијске и инф. писмености. 

Током 

године 

 

 

Библиотекар,  

Тим за 

самовредновање 

наставници 

 

3.Рад са 

наставницима 

Сарадња са наставницима на промоцији читања ради 

задовољства кроз све облике наставно-васпитног рада; 

Припрема ученика за самостално коришћење свих извора 

сазнања;  Организовање наставних часова у библиотеци; 

Утврђивање годишњег плана обраде лектире; 

Коришћење ресурса библиотеке у настави; 

Систематско информисање ученика и наставника о 

набавци нове литературе, усмено или писано 

представљање појединих наслова. 

Током 

године 

 

 

 

На почетку 

шк. године 

Током 

године 

Библиотекар, 

наставници 

 

4. Рад са 

ученицима 

Обучавање ученика за самостално коришћење различитих 

извора сазнања у настави и ван наставе; 

Систематско обучавање ученика за употребу 

информационог библиотечког апарата у складу са 

интереовањима и могућностима ученика; 

Пружање помоћи ученицима у учењу ван школе и 

оспособљавање за самосталан рад; Пружање помоћи 

ученицима у припреми и обради задате теме; Упознвање 

ученика  са методама научног истраживања и 

библиографског цитирања; Рад на развијању позитивног 

односа према читању и разумевању текста и упућивање 

на истраживачке методе рада и самостално коришћење 

лексикона, енциклопедија, речника и других приручника; 

Стимулисање ученика да пажљиво користе библиотечку 

грађу, да редовно долазе у библиотеку и да учествују у 

културно-образовним активностима; Подстицање 

побољшања информационе, медијске и информатичке 

писмености ученика и осећаја за естетске вредности; Рад 

са ученицима у читаоници и у радионицама за ученике и 

на реализацији школских пројеката. 

Током 

године 

 

 

Библиотекар,  

 

 

наставници 

 5.Рад са 

родитељима, 

односно 

старатељима 

Учешће на родитељским састанцима ради давања 

информација о читалачким интересовањима и потребама 

ученика; Остваривање сарадње са родитељима у вези са 

развијањем читалачких навика ученика. 

Током 

године 

 

Библиотекар,  

одељ.старешине 

родитељи 
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Област рада              Садржај рада Време Реализатори 

6. Рад са 

директором, 

стручним 

сарадницима, 

педагошким 

асистентом и 

пратиоцем 

ученика 

Сарадња са стручним већима, педагогом, 

психологом и директором школе у вези са 

набавком књижне и некњижне грађе и целокупном 

организацијом рада библиотеке; 

Информисање стручних већа, сарадника и 

директора у вези са набавком и коришћењем 

библиотечке грађе и стручне литературе; 

Информисање о развоју медијске и информатичке 

писмености; Припрема заинтересованих за 

реализацију мултидисциплинарних пројеката, 

изложби, радионица, књ. сусрета, еко пројеката, 

радионица чија је тема борба против зависности; 

Сарадња око обезбеђивања књижне и некњижне 

грађе за школску библиотеку коју користе 

ученици, наставници и стручни сарадници; 

Припремање и организовање културних 

активности школе (трибине, манифестације, 

обележавање значајних јубилеја...). 

Током 

године 

 

 

 

Библиотекар, 

чланови већа, 

сарадници, 

директор 

 

Библиотекар 

 

Библиотекар, 

наставници, 

сарадници 

 

Библиотекар, 

наставници 

 

Библиотекар, 

наставници, 

сарадници 

7. Рад у 

стручним 

органима и 

тимовима 

 

Рад у школским тимовима на изради годишњег и 

развојног плана школе и школског програма, на 

реализацији пројектне наставе; Рад у стручним 

тимовима у складу са решењем директора; Рад у 

стручним тимовима у циљу промовисања школе и 

прикупљања средстава за обнову књижног фонда. 

На 

почетку 

и током 

године 

Током 

године 

 

 

Библиотекар,  

сарадници, 

чланови тимова 

Библиотекар, 

чланови тимова 

 

8. Сарадња са 

надлежним 

установама, 

организацијама, 

удружењима и 

јединицом 

локалне 

самоуправе 

 

Сарадња са другим школама, школским, народном 

и другим библиотекама на територији локалне 

самоуправе, управног округа и Републике Србије 

по питању размене и међубиблиотечке позајмице; 

Сарадња са локалном самоуправом по питању 

промоције рада библиотеке и школе; Сарадња са 

просветним, научним, културним и другим 

установама; Учешће у раду Друштва школских 

библиотекара Србије и других стручних друштава 

у локалној самоуправи и Р. Србији.  

Током 

године 

 

 

 

 

Библиотекар 

 

 

 

 

Библиотекар, 

ученици 

Библиотекар, 

ученици 

 

9. Вођење 

документације 

припрема за рад 

и стручно 

усавршавање 

 

 

Припремање тематских библиографија и израда 

анотација, пописа и скупљања података у вези са 

наставним предметима  и стручно-методичким 

образовањем и усавршавањем наставника и 

сарадника, вођење збирки и посебних фондова; 

Праћење и евиденција коришћења литературе у 

школској библиотеци; 

Вођење документације о раду школске библиотеке 

и школског библиотекара, анализа и вредновање 

рада школске библиотеке у току школске године; 

Стручно усавршавање, учешће на семинарима, 

саветовањима и другим скуповима на којима 

учествују школски библиотекари. 

Током 

године 

 

 

 

Библиотекар 
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 9. 15.     ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 

 

Тим за маркетинг је формиран са циљем промовисања и унапређивања рада школе, 

сарадње са другим школама, широм друштвеном заједницом, као и домаћим и 

страним представништвима и институцијама. 

Циљеви програма Садржаји програма 

Начин 

остваривања 

програма 

- успостављање  контакта са истоименим 

школама на територији Србије; 

- успостављање контакта са другим 

школама у региону и иностранству; 

- успостављање контакта са страним 

представништвима и културним 

центрима; 

- укључивање издавачких кућа и 

друштава у промовисање уџбеничког 

материјала; 

- упознавање ученика са језиком, 

традицијом и културном баштином 

других народа; 

- информисање ученика о географским и 

историјским карактеристикама других 

земаља; 

- успостављање сарадње са фолклорним, 

певачким и инструменталним 

ансамблима; 

- развијање такмичарског духа код 

ученика у међуодељењским и 

међушколским спортским турнирима; 

- развијање креативности ученика 

ликовним изражајним средствима на 

нивоу комуникације са другим школама 

и институцијама; 

- уочавање потребе очувања човековог 

природног окружења и развијање 

одговорног односа према себи и 

окружењу; 

- активирање и унапређивање рада свих 

секција школе. 

 

 

 

 

 

 

Одржавање web странице 

Налажење спонзора за 

финансијску подршку 

реализације развојног 

плана школе 

Штампање флајера 

Штампање школских 

новина 

Промоција оријентиринга 

Ликовне изложбе 

даровитих ученика 

Изложба најбољих радова 

секција  

Свечано уручивање 

награда ученицима 

 

Садржаји и 

активности овог 

тима 

реализоваће се у 

току школске 

године. 

  

 



 

616 

 

9. 16. ПРОГРАМ ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА  

 Наставља се пракса инклузивне наставе и прављења индивидуалних планова 

подршке и индивидуалног образовног плана за ученике који имају сметње у 

развоју. 

 

Циљ и задаци: 
 Основни задатак школе је да омогући квалитетно образовање и васпитање за 

свако дете и ученика, под једнаким условима, без обзира где се школа налази, 

односно где се образовање и васпитање одвија. 

 Циљ додатне подршке у образовању и васпитању јесте постизање 

оптималног укључивања ученика у редован образовно-васпитни рад, 

осамостаљивање у вршњачком колективу и његово напредовање. 

 

 Циљ индивидуалног образовног плана јесте постизање оптималног развоја 

ученика, укључивање у вршњачки колектив и остваривање општих и посебних 

исхода образовања и васпитања, односно задовољавања образовно-васпитних 

потреба. 

        У складу са чланом 76. Закона о основама система образовања и васпитања 

(Сл.гл. РС – 88/2017, 52/2011 и 55/2013), за дете и ученика коме је услед социјалне 

ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога потребна додатна 

подршка у образовању и васпитању, школа ће обезбедити отклањање физичких и 

комуникацијских препрека и донети индивидуални образовни план.  

           Индивидуални образовни план у школи доноси Педагошки колегијум на 

предлог Стручног тима за инклузивно образовање, односно Тима за пружање 

додатне подршке ученицима, а родитељ, односно старатељ, даје сагласност за 

спровођење индивидуалног образовног плана. 

 

 Образовни стандарди постоје као опште смернице када је у питању 

постигнуће највећег броја ученика. Редован програм може већини ученика да 

обезбеди достизање ових образовних стандарда. Ученицима, чије се постигнуће не 

уклапа у дефинисане стандарде образовања и васпитања потребно је редефинисати 

стандарде постигнућа и кориговати редовни програм зависно од потреба ученика. 

Према посебним стандардима ће се редовни програм кориговати и по потреби 

изменити, модификовати, ускладити са потребама детета. Такође, надареним 

ученицима потребно је обезбедити услове у којима ће моћи да напредују у складу 

са својим способностима. У сваком одељењу ће се наћи ученици који одступају у 

постизању предвиђених циљева учења и рада на часу. Некад је довољно 

диференцијацијом наставе, индивидулизацијом, различитим стратегијама постићи 

позитивне резултате. Уколико нема напретка потребно је консултовати се са 

стручним тимом. 

 За даље поступање потребно је направити пре свега педагошки профил 

ученика код којег уобичајена стратегија нема ефекта. Педагошки профил 

детета/ученика сачињава Тим за пружање додатне подршке ученику. Тим чине 

одељењски старешина, предметни наставници ,стручни сарадник, родитељ. 

 

Педагошки профил детета обухвата следеће области:  
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1. Учење и како учи  

2. Социјалне вештине  

3. Комуникацијске вештине  

4. Самосталност и бригу о себи и 

 5. Утицај спољашњег окружења на учење  

Унутар ових области педагошки профил садржи описе: 

  јаких страна и интересовања детета и 

  дететових потреба за подршком 

 

 Неопходно је идентификовати приоритетне области и потребе за подршком. 

Стручни тим за инклузивно образовање у ситуацијама када прилагођен програм на 

основу педагошког профила детета, уз примену диференцираних метода рада, 

материјала, прилагођених правила, простора и услова нема ефеката предлаже 

педагошком колегијуму индивидуални образовни план (ИОП) за ученика. Чланови 

тима који учествује у изради ИОП-а су одељењски старешина и предметни 

наставници, стручни сарадници, родитељ (старатељ) а по потреби стручњак ван 

школе на предлог родитеља. Сагласност за спровођење ИОП-а даје родитељ. 

Педагошки колегијум усваја ИОП. Ближа упутства која утврђују права на ИОП су 

регулисана правилником. Школа ће интензивно сарађивати са Интерресорном 

комисијом. 

 

Начин остваривања програма: 
-кроз примену правилника: 

 

а) ПРАВИЛНИК О ДОДАТНОЈ ОБРАЗОВНОЈ, ЗДРАВСТВЕНОЈ И СОЦИЈАЛНОЈ 

ПОДРШЦИ ДЕТЕТУ И УЧЕНИКУ(„Службеном гласнику Републике 

Србије”.Број:110-00-202/2010-07) 

 

б) П Р А В И Л Н И КО БЛИЖИМ УПУТСТВИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА НА 

ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН, ЊЕГОВУ ПРИМЕНУ И ВРЕДНОВАЊЕ 

(Службеном гласнику Републике Србије”. Број: 110-00-00243/2010-07) 

 

в) Стручно упутство о начину пружања додатне подршке у образовању деце, 

ученика, и одраслих са сметњама у развоју у васпитној групи, односно другој 

школи или породици од стране школе за ученике са сметњама у развоју  

 

Напомена: 

Индивидуални образовни планови свих ученика који се образују по 

индивидуалном образовном плану чине прилог школског програма, а налазе се 

у документацији психолога школе. 
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         9. 17. ПРОГРАМ ВАСПИТНОГ РАДА СА УЧЕНИЦИМА  

 

 Програм васпитног рада реализоваће се на часовима редовне и изборне наставе, 

часовa одељенског старешине, слободних и ваннаставних активности, сарадње са 

родитељимa  и у  оквиру програма  рада стучних органа школе. Носиоци васпитно-

образовних  активности су наставници, одељенске старешине, учитељи, стручни 

сарадници и директор  школе. 

 

Програмски садржај НАЧИН ОСТВАРИВАЊА Разред РЕАЛИЗАТОР 

Учење и дисциплина Разговори на ЧОС 

Вођење дисциплинских свесака 

Саветодавни разговори 

  I- VIII 

 

   

Одељ.старешине 

 

Педагог и психолог 

Неговање  другарства, 

толеранције и хуманих односа 

међу половима 

Разговори и радинице на ЧОС,  

Организовање посета, излета, 

школе у природи, екскурзија   

Заједничке прославе рођендана у 

млађим разредима 

  I- VIII   Одељ.старешине 

   Учитељи 

Формирање радних  

и хигијенских навика 

Организовање друштвено 

корисних акција (прикупљање 

папира, лименки, електронског 

отпада, уређење дворишта) 

Разговори на ЧОС и часовима 

редовне наставе 

Уређивање учионица 

  I - VIII Одељењске  

старешине 

учитељи 

Ученички парламент 

 

Правила понашања ученика Упознавање са правилником о 

понашању на почетку школске 

године 

Превентивни рад 

  I - VIII Одељењске  

старешине 

учитељи 

 

Хуманитарнеакције                                    

и акције солидарности 

Учешће у хуманитарним 

активностима  (Помоћ другу, 

Прикупљање помоћи деци без 

родитељског старања...) 

Продајне изложбе  (Фарбање 

ускршњих јаја) 

I - VIII Одељ.старешине 

Педагог,вероучитељ, 

директор,  

Ученички парламент 

Планирање радног и 

слободног времена 

Разговори на ЧОС о правилном 

коришћењу слободног времена 

I - VIII Одељењске  

старешине 

учитељи 

Учествовање ученика у   

различитим  ваннаставним 

активностима и пројектима у 

школи и ван ње 

Секције,такмичења, квизови, 

радионице, 

I - VIII Одељењске  

старешине 

Учитељи, 

педагог, психолог 
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Програмски садржај НАЧИН ОСТВАРИВАЊА Разред РЕАЛИЗАТОР 

Методе и технике успешног 

учења 

Упознавање са методама и 

техникама успешног учења кроз 

разговор и учење на примерима 

 

    V -VIII 

 

Педагог и психолог 

Одељенске старешине 

Разговори о проблемима 

пубертета 

Предавање, саветодавни 

разговори 

   V -VI 

 

Педагог,психолог, 

лекар  

одељ.старешине 

Развијање ненасилне 

комуникације (превентивне 

радионице) 

Чос, цртани филм ,,Уаа 

неправда“ 

Саветодавни разговори 

I-VIII Психолог, 

одељењске 

старешине 

Оспособљавање ученика за 

препознавање различитих 

облика насиља 

Превентивни рад     I-VIII Тим за заштиту 

ученика од 

насиља,одељењске 

старешине, психолог, 

педагог 

Појачан васпитни рад са 

одељењем или појединим 

ученицима 

Разговори I-VIII Oдељенски старешина, 

педагог, психолог, 

директор, наставници, 

родитељи 

Анализа изостајања Разговор на ЧОС 

Сарадња са родитељима 

 

   I - VIII Одељ.старешине, 

психолог, педагог 

Пружање помоћи слабијим 

ученицима (групе за учење) 

Разговори на ЧОС, 

индивидуални разговори 

Вршњачко учење 

 

     V-VIII 

 

Педагог, психолог 

одељ.старешина 

ученици 

Професионална оријентација Активности дате у програму 

професионалне оријентације 

V-VIII Психолог, педагог, 

Одељ.старешина 

Анализа односа на релацији 

наставник – ученик 

Кроз интерну евалуацију, 

обиласке часова и давање 

повратних информација 

наставницима, кроз сарадњу са 

родитељима у индивидуалним 

разговорима и на Савету 

родитеља 

    V-VIII Педагог и психолог, 

директор школе 

Одељ.старешине 

Програм „Основи безбедности 

деце“ 

Предавања      VI  МУП 



 

620 

 

9. 18.  ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 
Садржај рада Време 

(месец) 

Носилац посла 

Израда плана рада ученичког парламента; 

септембар 

 

Ментор  

Избор чланова ученичког парламента (по два 

представника из сваког одељења седмог и осмог 

разреда); 

Одељенске заједнице 

ученика седмог и осмог 

разреда 
Прва конститутивна седница ученичког 

парламента:  

представљање уч. парламента- шта је УП, због 

чега је значајно његово постојање, зашто је битно 

да ученици буду укључени у процес одлучивања 

кроз УП.; 

Формирање органа – избор председника, 

потпредседника и записничара; избор два 

представника парламента који учествују у раду 

школског одбора и предлагање чланова стручног 

актива за развојно планирање из реда ученика; 

усвајање плана рада ученичког парламента и 

упознавање са Пословником о раду парламент. 

Ментор, чланови 

ученичког парламента 

Обележавање Дечје недеље; 

Упознавање чланова Парламента са законским 

оквиром деловања парламента, са правима и 

дужностима чланова; упознавање са нормативним 

актима школе (Статут;План рада 

школе); Законом о основама система (део који се 

односи на ученике); Правилником о понашању 

ученика;  

октобар 

 

 

 

 

Ментор,  

чланови ученичког 

парламента 

 

 

 

Рад са члановима Парламента о начинима 

доношења одлука, преузимању одговорности, 

тимском раду и планирању акција, подела на 

одборе, израда обележја. 

Упознавање са правима (Права детета; 

Декларација о људским правима; Конвенција за 

заштиту људских права и основних слобода, 

Повеља о људским, мањинским и грађанским 

правима) 

Упознавање са пројектом Професионална 

оријентација на преласку у средњу школу  

Обележавање дана: 

Међународни дан толеранције 

Светски дан деце 

Дан Конвенције о правима детета 

новембар 

 

Ментор,  

чланови ученичког 

парламента, психолог 
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Обележавање Дана борбе против сиде 

Болести зависности - трибина 

Укључивање у процес самовредновања рада 

школе; 

Значај инклузивног образовања;  

Прослава Нове године  

децембар 

Ментор,  

чланови ученичког 

парламента 

 

Упознавање са протоколом за заштиту деце и 

ученика од насиља, злостављања и занемаривања;  

Учествовање у организацији прославе Савиндана; 

Јануар, 

фебруар 

Ментор,  

чланови ученичког 

парламента 

 

Вршњачка медијација – ненасилно решавање 

конфликата; 
март 

Ментор,  

чланови ученичког 

парламента 

Обележавање дана: 

Светски дан здравља 

Дан планете Земље; 

Чување и заштита животне средине; 

април 

Ментор,  

чланови ученичког 

парламента 

Прослава Дана школе; 

Учествовање у организацији манифестације 

Мала матура  - велико срце; 

Прослава мале матуре. 

 

мај 

Ментор,чланови 

ученичког парламента, 

наставници и ученици 

осмог разреда. 

Самоевалуација и евалуација рада ученичког 

парламента. 
јун 

Ментор,  

чланови учен. 

парламента 

Разматрање односа и сарадње ученика и 

наставника или стручног сарадника и атмосфере у 

школи; 

Давање мишљења и предлога стручним органима, 

школском одбору, савету родитеља и директору о 

питањима од значаја за ученике; 

Уређивање и одржавање кутка ученичког 

парламента (сандучета и огласне табле), кутка за 

Професионалну оријентацију; 

Учествовање у пројекту Омладински информатор; 

Сарадња са клубом за Уледињене нације; 

Иницирање и организовање хуманитарних акција; 

Културно-забавни живот ученика – осмишљавање 

активности; 

Чланови Парламента као вршњачки едукатори – 

преношење искустава у одељење; покретање 

акција на нивоу одељења. 

Предлози за осавремењивање наставе. 

Током године 

 

 

 

Ментор,  

чланови ученичког 

парламента, наставници, 

ученици, педагог, 

психолог  
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9. 19.          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. У оквиру Програма безбедности и 

здравља на раду, орган управљања у школи (Школски одбор) је у складу са 

Законом о основама система образовања и васпитања, донео три општа правна акта 

која уређују тематику везану за безбедност и здравље на раду запослених и 

ученика.  

То су: 

- Правилник о безбедности и здрављу на раду 

- Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за 

време остваривања образовно васпитног рада и других активности које 

организује Основна школа ,,Филип Вишњић" 

- Правилник о противпожарној заштити.  

- Овлашћене, сертификоване фирме за вођење послова у вези са одржавањем 

расвете, громобране и испитивање електричне струје су „Тесла системи“ и „ 

Минел аутоматик“ из Београда а за сервисирање противпожарних апарата  је 

ДВД – Врачар из Београда. Контролу врши Управа за ванредне ситуације- 

Сектор за ванредне ситуације при Мупу Србије. 

У циљу заштите безбедности и здравља на раду школа је обезбедила потребна 

средства, спроводи мере и организује обуке у циљу остваривања највиших 

могућих стандарда заштите. 

 

Правилници и акти 

на којима се заснива 

заштита 

безбедности и 

здравља на раду 

Средства којима 

школа располаже у 

циљу одржавања 

безбедности и здравља 

на раду 

Мере које се редовно 

спроводе ради 

обезбеђивања услова 

за заштиту 

безбедности и 

здравља на раду 

Програми (обуке) који се у 

школи спроводе ради заштите 

безбедности и здравља на раду 

Правилник о 

безбедности и 

здрављу на раду 

 

Ормарићи за прву 

помоћ и заштиту на 

сваком спрату где су 

распоређени млађи и 

старији разреди, у 

боравку, у зборници, у 

кабинету техничког и 

физичког васпитања 

 

 

Сервисирање 

противпожарних 

апарата 

Испитивање 

електричне струје 

 

Обука запослених о могућим 

узроцима и опасностима од 

пожара, о употреби заштитне 

ватрогасне опреме и 

демонстрација гашења пожара. 

Обука се изводи путем 

предавања. Провера знања 

путем тестова  практичне 

оспособљености. 
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Акт о процени 

ризика на радном 

месту и у радној 

околини 

Сервисирани 

противпожарни 

апарати 

Одржавање расвете и 

громобрана 

Обука о заштити безбедности и 

здравља на раду 

Правилник о 

противпожарној 

заштити.  

Противпожарни 

апарати  у целом 

објекту 

Особље запослено у 

кухињи шаље се на 

редовне санитарне 

прегледе током 

године 

 

Правилник о 

мерама, начину и 

поступку заштите и 

безбедности 

ученика за време 

остваривања 

образовно 

васпитног рада и 

других активности 

које организује 

основна школа 

,,Филип Вишњић" 

Централизовани видео 

надзор 

 

 

 

 

Правилником о безбедности и здрављу на раду се у складу са Законом о 

безбедности и здрављу на раду уређује спровеђење безбедности и здравља на раду 

запослених у школи, у циљу стварања безбедних услова рада, заштите живота, 

здравља и радне способности запослених. Право на безбедност и здравље на раду 

имају и друга лица која учествују у радном процесу, а нису у радном односу у 

школи, као и лица која се затекну у радној околини ради обављања одређених 

послова у школи, ако је школа о њиховом присуству обавештена.  

 

● Више о томе видети у Правилнику о безбедности и здрављу на раду (чл.1- 23). 

Правилником о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за 

време остваривања образовно васпитног рада и других активности које 

организује основна школа ,,Филип Вишњић" регулишу се мере, начин и 

поступак заштите и безбедности ученика за време остваривања образовно-

васпитног рада и других активности које организује Школа. Заштита и 

безбедност ученика школе организује се у сарадњи са надлежним органом 

јединице локалне самоуправе . 

     Заштита и безбедност ученика Школе остварује се као: 

 физичка заштита и безбедност 

 здравствена заштита и безбедност 

 ментална заштита и безбедност. 
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 Физичка заштита и безбедност се остварује кроз: 

 материјално-техничке услове за рад према важећим нормативима 

 одговарајућу саобраћајну сигнализацију у непосредној близини 

школе која ће обезбедити максималну безбедност ученика приликом 

долака и одласка из школе 

 контролу безбедности самог објекта Школе (организовано дежурство 

наставника, помоћно-техничког особља и ученика према унапред 

утврђеним распоредом и организовано дежурство у оквиру одељења 

које изводе дежурни ученици-редари) 

 контролу дворишта 

 контролу уласка и изласка у школу 

 контролу исправности електро, водоводних и других инсталација и 

уређаја 

 заштиту у случају пожара, поплаве и других елементарних 

активности 

 прву помоћ 

 заштиту за време приредби и других јавних окупљања 

 заштиту за време рекреативне наставе, екскурзија, излета 

 заштиту за време организовања активности ван школе 

 заштиту ученика у саобраћају 

 сарадњу свих учесника наставног процеса уз наглашену улогу органа 

локалне самоуправе и МУП-а 

 предузимање других мера у циљу остваривања физичке заштите и 

безбедности ученика 

 

              Здравствена заштита и безбедност се остварује кроз: 

 одржавање хигијене у школи и школском дворишту 

 хигијену исхране 

 редовне систематске и санитарне прегледе 

 едукацију ученика и наставника о очувању здравља, препознавању 

заразних болести и сл. 

 Добровољно осигурање ученика од последица несрећног случаја 

 друге активности у циљу обезбеђења здравља ученика. 
          

 Ментална заштита и безбедност ученика се остварује кроз: 

 

 организовање система образовања и васпитања на јединствени начин 

без дискриминације на свим нивоима (расној, националној, језичкој, 

полној припадности, физичкој или психичкој конституцији, 

социјалном пореклу, политичком опредељењу) 

 уважавање личности детета, 

 развијање хуманих односа у Школи 

 успостављање оптималних односа између наставника и родитеља и 

свих учесника наставног процеса 
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 поштовање Правила понашања ученика, запослених и родитеља 

ученика у Основној школи „Филип  Вишњић“. 

 едукацију свих учесника у циљу очувања менталног здравља деце. 

 

     ●Опширније видети у Правилнику о мерама, начину и поступку заштите и 

безбедности ученика за време остваривања образовно васпитног рада и других 

активности које организује основна школа ,,Филип Вишњић 

 

Правилником о противпожарној заштити прописују се мере, начин и поступак 

заштите и безбедности ученика за време остваривања образовно – васпитног рада и 

других активности које организује школа, као и одговорности запослених у 

извршавању одредаба закона, статута и овог правилника   

● Више о томе  видети у донетом  Правилнику о противпожарној заштити у ОШ „ 

Филип Вишњић“ ( чл. 1 – 30). 

 

Начин остваривања програма 
 

Одељењски старешина и предметни наставници су у обавези да у свакодневном 

контакту са ученицима, а нарочито на часовима одељењске заједнице и 

одељењског старешине, ученике упознају са опасностима са којима се могу 

суочити за време боравка у школи и извођења других активности које организује 

школа, као и са начином понашања којим би се те опасности могле избећи или 

отклонити. Школа ће кроз часове одељенске заједнице спроводити едукацију 

ученика о заштити здравља, препознавању заразних болести, вашљивости и сл. 

Школа је обавезна да на почетку сваке школске године упозна родитеље са 

могућношћу осигурања ученика од последица несрећног случаја (незгоде које се 

могу евентуално десити и са условима под којима се врши осигурање). 
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9. 20.        План рада стручног актива за развој Школског 

програма 
 

    Садржај рада  време 

(месец) 

Носилац посла 

Перманентно упознавање са наставним 

планом и програмом и Програмом 

наставе и учења за први разред основног 

образовања и васпитања.  

Израда анекса школских програма која 

подразумева тимски рад, прикупљање 

садржаја обавезних, изборних предмета 

као и плана рада факултативних 

активности у школи, одређивање 

уџбеника који ће се користити у школи, 

анкетирање ученика по питању верске 

наставе и грађанског васпитања и 

изборног предмета коју школа нуди за 

следећу школску годину. 

 

 

 

         5 

 

Директор, педагог, 

психолог, руководиоци 

стручних већа из 

области предмета, 

одељенских већа, 

педагошки колегијум 

Синтетизовање материјала и израда 

Школског програма 

Усвајање Школског програма на 

седници Наставничког већа и на 

седници Школског одбора 

       6 Директор, педагог, 

психолог, руководиоци 

стручних већа из 

области предмета, 

одељенских већа, 

наставничко веће 

Допуна Школског програма за све 

разреде  

Први разред због анкетирања ученика за 

изборне програме 

       9 Директор, педагог, 

психолог, руководиоци 

стручних већа из 

области преднета, 

одељенских већа 

Праћење и евалуација реализације 

Школског програма 

   квартално Директор, педагог, 

психолог, руководиоци 

стручних већа из 

области предмета, 

одељенских већа, 

наставничко веће 

Израда анекса Школског програма који 

ће важити у периоду од 2018/2019. до 

2021/2022. школске године 

Током другог 

полугодишта 

Директор, педагог, 

психолог, наставници, 

руководиоци стручних 

и одељенских већа, 

педагошки колегијум 
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  10.  ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

 

 10.1.  План и програм рада песничке радионице ,,Млади  песници'' 
  

Циљ Садржај програма Активности Методе 

Циљ песничке радионице је 

да се ученици додатно 

упознају са усменом и 

писменом књижевности; да 

се упознају, доживе и 

оспособе за тумачење 

књижевних врста и врста 

текста, посебно поезије; да 

се правилно усмено и 

писмено изражавају; 

заинтересовани и 

талентовани учесници 

подстакну и прошире своја 

знања, да се ефикасније 

развијају способности за 

писање стихова,развијајње 

љубави према материњем 

језику и потребе да се негује 

и унапређује; основно 

описмењавање у писању 

стихова, песама; богаћење 

речника; оспособљавање за 

разумевање, доживљавање и 

вредновање књижевних и 

уметничких врста;                                  

разликовање и правилна 

употреба у писању стилских 

поступака и средстава 

(фигура): 

хипербола,контраст, 

поређење, персонификација, 

ономатопеја, епитети, 

метафора, алегорија, 

иронија, сарказам;  

развијање потребе за 

књигом, навикавање на 

редовно посећивање 

библиотеке и самостално 

вођење дневника о 

прочитаним књигама песама.  

Дружићемо се са 

песницима (песнички 

час);  учествоваћемо на 

разним фестивалима у 

земљи и иностранству 

(писање песама на 

задате теме); 

наставићемо сарадњу са 

дечјим листовима 

,,Невен'' и ,,Ђачко доба'' 

као и са секцијом 

,,Јутра плавог сљеза'' из 

Тузле и успоставићемо 

сарадњу са сличним 

секцијама из других 

школа и институцијама 

које подржавају 

креативни рад у земљи и 

иностранству. 

План и програм 

радионице подложан је 

променама због 

гостовања песника, 

одлазак на фестивале, 

инспиративних 

тернутака чланова 

радионице. Број часова 

(36) је оријентационо 

означен, јер по потреби 

може да буде знатно 

већи. 

Детаљан план и садржај 

наставних јединица су 

саставни део Годишњег 

плана школе. 

 

 

Активности ученика: 

причање, описивање, 

посматрање, читање и 

писање, препознавање, 

уочавање  усвајање, 

разммишљање, поређење  

 

Активности наставника: 

организује и реализује 

наставни процес, мотивише 

ученика, подржава и 

подстиче његова 

интересовања, прати 

напредовање ученика, 

иницира и анимира, 

правилно усмерава за рад, 

прати индивидуалност у 

раду, подстиче на 

самосталност 

дијалошка, 

демонстратив

на, 

текстуална, 

хеуристичка, 

посматрања, 

анализа,  

писани  

рад; 

радионица.  

 

 

Аутор и водитељ радионице: Миланка Јузбашић, проф. разредне наставе 
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10. 2.  Програм  рада радионице  литерарно-драмског 

стваралаштва ,,Чудесно перо" 

 Водитељ радионице: Веселинка Јурић, проф. разредне наставе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циљеви Тема /област Исходи Начин остваривања 

Циљеви радионице 

литерарно-драмског 

стваралаштва ,,Чудесно перо" 

су пре свега развојни и 

обухватају развијање 

вербалних 

логичких,реторичких 

способности ученика кроз 

медијум писаних задатака: 

драмских текстова и текстова 

кратке форме (приче и 

песме); подстицање 

интересовања за драму и 

позоришну уметност. Кроз 

овакав вид наставе требало би 

доћи до комплетног унапређ. 

језичких способности 

ученика (дакле и говорне 

продукције),способности 

логичког закључивања  

слободног изражавања мисли 

и идеја.  

,,Речи су као птице, ако их не 

ухватимо онезаувек 

одлепршају." 

 

- ПРОЗА (читање и писање 

епских текстова) -  15 

часова 

- ПОЕЗИЈА(читање, 

казивање и писање 

лирских текстова) – 15 

часова  

- ДРАМА (читање, 

казивање и писање 

текстова у дијалогу) – 6 

часова 

- ЈЕЗИК (граматика, 

правопис,ортоепија)  

 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

 

(препричавање, причање, 

описивање, извештавање;  

усмена и писмена 

изражавања-лексичке 

семантичке; стилске и 

синтаксичке вежбе)  

 

проширивање 

знања о 

текстовима 

(родовима и 

врстама народне 

и ауторске 

књижевности); 

примена 

усвојених знања 

у сопственом 

литерарном и 

драмском 

стваралаштву 

представљање 

стваралаштва 

пред друговима, 

родитељима и 

наставницима у 

школи и ван ње 

(на књижевним 

сусретима и 

учешћем на 

такмичењима).   

 

Рад ће се одвијати у 

36 радионица и 

обухватиће 

претходно наведене 

теме.  

 

МЕТОДЕ: разговор, 

посматрање, анализа, 

истраживање, 

писаних радова                                                                        

 

Место рада: рад ће 

се одвијати у 

учионици и простору 

школе.  

 

СРЕДСТВА: прибор 

за писање, текстови, 

припремљен 

материјал  

на видео биму. 

 

 Детаљан план и 

садржајнастав. 

јединица су саставни 

део Годишњег плана 

школе 
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10. 3.  План и програм рада спортске секције за ученике старијих 

разреда  
 

Радом секције руководиће Снежана Сворцан, проф. физичког и здравственог 

васпитања 

 

 

 

 

 

 

Циљ и задаци Садржај програма Начин остваривања програма 

Циљ секције је 

остваривање услова како 

би ученици проводили 

слободно време у 

корисним рекреативним 

активностима и кроз 

дружење и спорску игру 

формирали правилан 

однос према физичком 

вежбању и на тај начин 

прихватили спортску 

активност као део 

свакодневног живота.  

Задаци секције су:  

правилно држање тела,  

 усвајање одређеног 

фонда моторичког знања,  

 развој физичких и 

функционалних 

способности обучавање 

спортске вештине,  

проширивање знања и 

интересовања кроз игру и 

дружење на часу.  

 

Програм секције 

обухвата:  

- вежбе истезања,  

- вежбе обликовања,  

- корективне вежбе и  

- спортску игру.  

 

Септембар: Основни став у месту и кретање 

без лопте; вежбе за стопала и мишиће у ставу 

седећем.  

 Октобар: Вођење лопте у месту и кретању; 

заустављање и заузимање става; мотивација и 

подстицање ђака кроз разговор и занимљиве 

приче о спорту.  

 Новембар: Техника шута на кош; додавање и 

хватање лопте у месту и у кретању; вежбе 

обликовања у ставу стојећем уз ослонац. 

Децембар: Кроз игру и штафетно такмичење, 

вођење лопте и шутирање на кош; уводи се 

кратко време издржаја приликом извођења 

вежби.        

Фебруар: Кретање и заустављање са лоптом; 

вежбе обликовања са лоптом.  

Март: Игра на један кош у мањим групама до 

четири ученика; вежбе уз ослонац и 

продужено време издржаја.  

Април: Турнир игра на два коша; вежбе са 

лоптом у лежећем положају; упознавање са 

мерама безбедности током спортских 

активности 

Мај: Развијање самосталности и 

креативности код ученика; ученици 

самостално раде вежбе у уводном делу часа; 

разговор о исхрани, дружењу и толеранцији у 

спорту и животу 
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10. 4.  Програм рада радионице рукотворина  

„Папир, камен, маказе“ 

 
Радионица рукотворина „Папир, камен, маказе“ има за циљ развијање дечије 

креативности, маште, љубави према примењеној уметности, а кроз активности 

обликовања и стварања предмета практичне употребе. Циљ је учинити употребу 

свакодневних предмета пријатнијом и развијати осећај за естетику.  

Активности кроз које ћемо остварити ове циљеве:  

- кроз стицање елементарних знања и вештина упознајемо се са различитим 

материјалима и техникама;  

- цртамо, сликамо, вајамо, упознајемо се са различитим материјалима и техникама;  

- развијамо моторичке вештине кроз израду предмета од различитог материјала;  

- дизајнирамо и стварамо предмете од различитих материјала различите употребне 

вредности (играчке, накит, маске, честитке);  

- негујемо народну традицију кроз дечије стваралаштво и ручне радове у виду 

елемената кукичања, плетења, ткања;  

- овладавамо декоративним елементима празника (верских и сезонских);  

- развијамо и подстичемо сигурност деце у сопствени израз и идеју, самосталност, 

маштовитост, оригиналност, културну свест;  

- посећујемо музеје, галерије;  

- подтичемо проналажење садржаја за ликовно изражавање у природи, друштву и 

личном доживљају света.  

Материјали које ћемо користити:  

- папир,  

- камен,  

- гипс,  

- вуница, памучни конац,конопац,  

- материјал за рециклажу,  

- дрво,  

- тканина,  

Садржај радионица одређиваће пре свега интересовање ученика, али оквирно су 

следеће теме по месецима:  

Септембар: Слажемо успомене са летовања  

Октобар: Упознајемо се са вуницом  

Новембар и децембар: У сусрет новогодишњој еуфорији  

Припрема и изложба  

Јануар: Спремамо радни сто  

Фебруар и март: Женама у част 

Април: Оригами  

Мај: Рециклирамо и украшавамо  

Јун: Припрема и изложба 

 

 

                                                            Водитељ радионице: Соња Суботић, психолог 
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   10.5.     План рада психолошке радионице „НИКО КАО ЈА (ТИ)“ 
 

 Циљ психолошке радонице „Нико као ја (ти)“ је помоћ и подршка 

адолесцентима да своје развојне тешкоће и проблеме решавају на адекватнији и за 

даљи развој кориснији начин.  

 Основни циљ се спроводи кроз активности примарне превенције усмерене 

на подршку и помоћ да се развој одвија без застоја и ометајућих тешкоћа. Од 

посебног значаја је учење о себи, промена односа према себи и пружања помоћи 

самом себи. 

 Радионицу води психолог школе, обухвата узраст од дванаесте до петнаесте 

године, дакле ученике 6,7. и 8. разреда.  

 Адолесценција је завршна фаза детињства коју карактерише процес 

психолошких и друштвених збивања заснованих на емоционалном искуству и 

идентификацијама из периода детињства које сада морају да се замене новим 

искуствима и новим идентификацијама. Ове радионице обухватају адолесценте у 

периоду тзв. ране адолесценције (12-15година). Овај период карактерише ерупција 

сексуалног интересовања и појава секундарних сексуалних карактеристика. 

Основни психолошки проблем, у овом периоду, је проблем прилагођавања на нове 

потребе и нови телесни изглед. 

 Адолесцент од себе очекује много, околина од адолесцента очекује много. 

Адолесцент почиње критички  да посматра одрасле који су му до јуче били узор. 

Развој апстрактног мишљења, укључивање временске димензије будућности 

помажу адолесценту да ствара свој животни пројекат. Основна порука која се јавља 

као резултат успешног развоја у овој фази може се исказати речима: „Ја сам оно 

што сам“,  а не „Ја сам оно што бих желео да будем“, тј. идентитет који омогућава 

адолесценту да себе доживи као јединствено и непоновљиво биће и донесе одлуке 

за даљи живот. 

 По свом садржају радионице обухватају неколико тема адолесценције са 

којима се млади тог узраста суочавају: 

1. Слика о себи - питање идентитета 
2. Односи у вршњачкој групи 

3. Односи са родитељима 
4. Однос према школи, учењу, наставницима 

5. Однос међу половима, емоције, сексуалност 

6. Корисне вештине за разрешавање конфликта 
 

 Планирано је да се одржи 16 радионица за заинтересоване ученике: 

1. Шта кажем и како ме разумеју 

2. Размишљам о наставницима 
3. Пријатељство 

4. Колико се познајемо са родитељима 
5. О себи 

6. Учење 
7. Ни њима није лако 

8. Улога школе у мом животу 

9. Шта бих волео да будем кад порастем 

10. О осећањима 
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11. Страх 

12. Колико се познајемо 

13. Љубав 

14. Кораци до паметног разрешења конфликта 
15. Правила фер борбе 

16. Корисне вештине за разрешавање конфликта 
 

Литература: 

1. Психокод: (2002)Умеће одрастања, Београд, Психокод 

2. Плут Д., Маринковић Љ: (2002) Конфликти и шта са њима, београд, 

Креативни центар 

3. Игњатовић-Савић Н.: (1995) Чувари осмеха, Београд, Предузеће за графичку 

продукцију ДАК 

 

                                                              Водитељ радионице: Соња Суботић, психолог 
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   10.6. Програм и план рада секције: Авиомоделарство 

 
Ред. број 

наставне 

теме 

 

НАСТАВНА 

ТЕМА/ОБЛАСТ 

 

Број 

часова по 

теми 

Број часова за 

 

обраду остале 

типове 

часова 

1. УВОД  У РАД СЕКЦИЈЕ 2 2 0 

2. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 4 4 0 

3. МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ 
6 4 2 

4. КОНСТРУКТОРСКО МОДЕЛОВАЊЕ 
22 2 20 

5. АНАЛИЗА РАДА И УСПЕХА 
2 2 0 

 УКУПНО 
36 14 22 

 

                     СЕПТЕМБАР:              
- Упознавање са програмом рада, алатом и материјалом који се 

користи за израду модела авиона 

- Задаци чланова у току рада 

                      ОКТОБАР: 

- Технички цртежи – начини израде и читања истих 

- Израда техничке документације модела 

- Мерни инструменти и прибор 

- Мере хигијенско – техничке заштите 

                      НОВЕМБАР: 

- Материјали – њихове карактеристике, заначај и примена у 

изради модела 

- Испитивање и избор најбољих материјала 

- Начини обраде одговарајућих материјала 

- Припрема и избор алата према врсти материјала који се користи 

                       ДЕЦМБАР – ЈАНУАР : 
- Основни принципи, начин и редослед рада при пројектовању и 

изради модела 

- Израда техничке и експлоатационе документације 

                         

                    ФЕБРУАР: 

- Поступци израде делова модела авиона 

- Израда и склапање елемената авиомодела 

                         МАРТ: 
- Израда и склапање елемената модела 

- Демонстрација урађених модела 

- Тестирање ученика и анализа учињених грешака 

                         АПРИЛ – МАЈ - ЈУН: 
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- Припреме ученика и учествовање на смотрама КМТ 

- Организовати и поставити изложбу ученичких радова 

- Извршити анализу постигнутих резултата 

 

 НАПОМЕНА: Наведени програм рада теоретских и практичних садржаја и 

активности треба сматрати оријентационим. Руководилац секције заједно са 

ученицима може исти изменити и кориговати према конкретним условима и 

могућностима школе и интересовања ученика. При раду секције, акценат се даје на 

практичан рад ученика. Теоретски садржаји употпуњују њихова знања у овој 

области, а могу да предходе или прате практичне активности у раду секције. При 

томе користити сву расположиву литературу и техничке рукописе из области 

авиомоделарства. 

 

Наставник:  Јелена Филиповић-Спремо 
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10.7. План и програм рада секције:  Ракетномеделарство 

 
Ред. број 

наставне 

теме 

 

НАСТАВНА 

ТЕМА/ОБЛАСТ 

 

Број 

часова 

по теми 

Број часова за 

 

обраду 
остале 

типове 

часова 

1. УВОД  У РАД СЕКЦИЈЕ 2 2 0 

2. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 4 4 0 

3. МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ 
         6 4 2 

4. КОНСТРУКТОРСКО 

МОДЕЛОВАЊЕ 

22 2 
20 

5. АНАЛИЗА РАДА И УСПЕХА 
2 2 0 

 УКУПНО 
36 14 22 

 

                     СЕПТЕМБАР:              
- Упознавање са програмом рада, алатом и материјалом који се 

користи за израду аутомодела 

- Задаци чланова у току рада 

                      ОКТОБАР: 

- Технички цртежи – начини израде и читања истих 

- Израда техничке документације модела 

- Мерни инструменти и прибор 

- Мере хигијенско – техничке заштите 

                      НОВЕМБАР: 

- Материјали – њихове карактеристике, заначај и примена у 

изради модела 

- Испитивање и избор најбољих материјала 

- Начини обраде одговарајућих материјала 

- Припрема и избор алата према врсти материјала који се користи 

                       ДЕЦМБАР – ЈАНУАР : 
- Основни принципи, начин и редослед рада при пројектовању и 

изради модела 

- Израда техничке и експлоатационе документације 

                        ФЕБРУАР: 

- Поступци израде делова модела 

- Израда и склапање елемената модела 

                         МАРТ: 
- Израда и склапање елемената модела 

- Демонстрација урађених модела 

- Тестирање ученика и анализа учињених грешака 

                         АПРИЛ – МАЈ - ЈУН: 
- Припреме ученика и учествовање на смотрама КМТ 
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- Организовати и поставити изложбу ученичких радова 

- Извршити анализу постигнутих резултата 

 

 НАПОМЕНА: Наведени програм рада теоретских и практичних садржаја и 

активности треба сматрати оријентационим. Руководилац секције заједно са 

ученицима може исти изменити и кориговати према конкретним условима и 

могућностима школе и интересовања ученика. При раду секције, акценат се даје на 

практичан рад ученика. Теоретски садржаји употпуњују њихова знања у овој 

области а могу да предходе или прате практичне активности у раду секције. При 

томе користити сву расположиву литературу и техничке рукописе из области 

ракетномоделарства. 

 

                                                                        Наставник:  Дарко Манојловић 
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10.8. План и програм рада секције: Аутомоделарство 

 
 

Ред. број 

наставне 

теме 

 

 

НАСТАВНА 

ТЕМА/ОБЛАСТ 

 

Број 

часова 

по теми 

Број часова за 

 

обраду 
остале 

типове 

часова 

1. УВОД  У РАД СЕКЦИЈЕ 2 2 0 

2. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 4 4 0 

3. МАТЕРИЈАЛИ И 

ТЕХНОЛОГИЈЕ 

        6 4 
2 

4. КОНСТРУКТОРСКО 

МОДЕЛОВАЊЕ 

22 2 
20 

5. АНАЛИЗА РАДА И УСПЕХА 
2 2 0 

 УКУПНО 
36 14 22 

 

                    

                   

                   СЕПТЕМБАР:              
- Упознавање са програмом рада, алатом и материјалом који се 

користи за израду аутомодела 

- Задаци чланова у току рада 

                  ОКТОБАР: 

- Технички цртежи – начини израде и читања истих 

- Израда техничке документације модела 

- Мерни инструменти и прибор 

- Мере хигијенско – техничке заштите 

                      НОВЕМБАР:  

- Материјали – њихове карактеристике, заначај и примена у 

изради модела 

- Испитивање и избор најбољих материјала 

- Начини обраде одговарајућих материјала 

- Припрема и избор алата према врсти материјала који се користи 

                      ДЕЦМБАР – ЈАНУАР : 
- Основни принципи, начин и редослед рада при пројектовању и 

изради модела 

- Израда техничке и експлоатационе документације 

                        ФЕБРУАР: 
- Поступци израде делова модела 

- Израда и склапање елемената модела 

                         МАРТ: 
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- Израда и склапање елемената модела 

- Демонстрација урађених модела 

- Тестирање ученика и анализа учињених грешака 

                         АПРИЛ – МАЈ - ЈУН: 
- Припреме ученика и учествовање на смотрама КМТ 

- Организовати и поставити изложбу ученичких радова 

- Извршити анализу постигнутих резултата 

 

 НАПОМЕНА: Наведени програм рада теоретских и практичних садржаја и 

активности треба сматрати оријентационим. Руководилац секције заједно са 

ученицима може исти изменити и кориговати према конкретним условима и 

могућностима школе и интересовања ученика. При раду секције, акценат се даје на 

практичан рад ученика. Теоретски садржаји употпуњују њихова знања у овој 

области а могу да предходе или прате практичне активности у раду секције. При 

томе користити сву расположиву литературу и техничке рукописе из области 

аутомоделарства. 

 

                                                                                      Наставник: Сава Тодоров 
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10.  9.  План рада библиотечке секције 
 

Септембар 

- Анкета о заинтересованости ученика за секцију 

- Формирање секције 

Октобар 

- Разматрање плана рада са ученицима 

- Подела задужења – млађа и старија група 

- Упознавање са УДК системом и смештајем књига 

- Упознавање ученика са техником издавања и враћања књига 

- Изложба 

Новембар 

- Узимање и враћање књига – обука за млађу групу 

- Издавање књига 

- Обрада набављених књига 

- Изложба 

Децембар 

- Помоћ при упису првка 

- Лепљење књига и сређивање полица 

- Такмичење „Ко ће пре до књиге“ 

- Издавање књига за распуст 

Јануар 

- Разговор са ученицима о раду у протеклом периоду 

- Издавање књига 

- Изложба 

Фебруар 

- Упознавање ученика са каталозима и њиховим коришћењем 

- Издавање књига  

- Изложба 

Март 

- Упознавање ученика са компјутерским програмом за рад у библиотеци 

- Издавање књига 

- Изложба 

Април 

- Сакупљање материјала по часописима 

- Обрада нових књига 

- Издавање књига 

- Изложба 

Мај 

- Сакупљање књига по одељењима 

Јун 

- Сређивање књижног фонда 

 

                                                                     Библиотекарка, Весна Митровић 
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10.10. План и програм рада оријентиринг секције 
 

 Циљ секције је упознавање са оријентирингом као спортом, савладавње 

основних техника оријентиринга, коришћење компаса и обука ученика за 

самостално кретање по непознатом терену уз помоћ карте и компаса. 

      

 Функције секције су: 

o Развијање иницијативе и самосталности у раду ученика 

o Развијање стваралачког односа према раду 

o Побољшање дисциплине и реда у школи и ван ње 

o Друштвена афирмација личности ученика 

o Развијање другарства и солидарности 

o Развијање способности које не могу да дођу до изражаја кроз редовну 

наставу 

o Развијање ученичког самоуправљања 

o Развијање и формирање реалних основа за самовредновање, саморад и 

самоактивност 

o Испољавање такмичарског духа 

 

Задаци секције су: 

o Ставарање позитивне слике о оријентирингу код ученика 

o Научити ученике да читају карту 

o Научити ученике да се самостално крећу по природи 

o Оспособити ученике да разумеју рељеф и каректеристике рељефа 

o Развити самопоуздање у сопствене способности и могућности 

o Развити фер плеј и поштовање такмичарских правила 

o Развити когнитивно размишљање 

o Развити социјализацију 

 

Програм секције по месецима је следећи: 

Септембар Упознавање са оријентирингом, видео презентација спорта, шта је то карта, 

шта је то компас, како се користи, симболи на оријентиринг картама и 

објекти у природи. 

Октобар Самостално кретање са картом, самостални прелазак задате стазе, 

оријентисање карте помоћу компаса и објеката у природи, учествовање на 

такмичењима у оквиру БШЛ, викенд камп. 

Новембар Цртање карте учионице или дела школског дворишта, кретање по азимуту, 

кретање по задатој линији, учествовање на такмичењима у оквиру БШЛ. 

Децембар Допуна карте школског дворишта, ученици сами уочавају недостатке на 

карти, самостално прављење стазе. 

Фебруар Школско такмичење, постављање контролних тачака, осмишљавање 

тренинга. 

Март Меморија, учествовање на такмичењима у оквиру БШЛ, викенд камп. 

Април Нема карта, учествовање на такмичењима у оквиру БШЛ, викенд камп. 

Мај Учествовање на такмичењима у оквиру БШЛ, припрема за регионална и 

државна првенства. 
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10. 11.  План и програм  рада драмске секције  

 
Време План рада Број часова 

ОКТОБАР -Састанак са старим члановима 

секције и планирање активности 

- пријем нових чланова  и договор 

о раду 

-  усвајање плана и динамике рада 

за текућу школску годину 

1 

 

 

1 

 

1 

НОВЕМБАР -Избор текста и читачка проба 

-читачка проба 

-Читачка проба 

-Читачка проба 

1 

1 

1 

1 

ДЕЦЕМБАР Распоредна проба: груписање 

лица и ствари на сцени 

Распоредна проба: вежбе покрета 

и гестова 

Распоредна проба: сценске радње 

Распоредна проба: вежбе ритма и 

темпа 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

ЈАНУАР Генерална проба 

Извођење прве припремљене 

представе  поводом прославе 

Савиндана 

3 

 

1 

ФЕБРУАР (пробе ће бити 

учесталије) 

Упознавање са текстом за следећу 

преставу и читачка проба                                         

Распоредна проба: груписање 

лица и ствари на сцени,вежбе 

покрета и гестова 

Распоредна проба: сценске радње 

Распоредна проба: вежбе ритма и 

темпа 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

МАРТ Генерална проба 

Извођење представе 

2 

 

2 

АПРИЛ 

 

 

Упознавање са текстом за следећу 

преставу и читачка проба 

 Распоредна проба: груписање 

лица и ствари на сцени, вежбе 

покрета и гестова 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 



 

642 

 

Распоредна проба: сценске радње 

Распоредна проба: вежбе ритма и 

темпа 

Извођење представе  

 

2 

 

1 

МАЈ Упознавање са текстом за следећу 

преставу и читачка проба 

 Распоредна проба: груписање 

лица и ствари на сцени, вежбе 

покрета и гестова 

Распоредна проба: сценске радње 

Распоредна проба: вежбе ритма и 

темпа 

Извођење представе поводом 

Дана школе 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

1 

ЈУН Упознавање са текстом за следећу 

преставу и читачка проба 

Распоредна проба: груписање 

лица и ствари на сцени,вежбе 

покрета и гестова                                    

Распоредна проба: сценске радње 

Распоредна проба: вежбе ритма и 

темпа 

Извођење представе поводом 

испраћаја матураната 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

1 

 

    Водитељи секције:   Љиљана Глигоријевић, Гаврило Јанчић, Бранкица Ћировић 
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11.   ЗАВРШНА РАЗМАТРАЊА 
                             

     11.1.  ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА  

 

 Праћење остваривања школског програма је континуиран задатак чланова 

школског тима са циљем унапређења свих сегмената школског програма. 

Реализација школског програма ће бити континуирано праћена, вреднована и 

самовреднована од стране самих актива за развој школског програма, педагошке 

службе и управе школе, ослањајући се на протоколе из Приручника о 

самовредновању, непосредан увид у наставни процес, проверу ученичких 

постигнућа и материјалних показатеља њихове успешности.  

 Праћење остваривања школског програма реализоваће се на основу неколико 

елемената, који ће се оперативно разрађивати у поступку планирања и реализације 

праћења:  

 

Садржај праћења остваривања школског програма: постигнуће ученика, 

оствареност циљева и задатака, усклађеност циљева и задатака са садржајима и 

темама, адекватност наставних метода и облика рада, активност ученика и 

наставника, наставна средства, временска динамика, усклађеност са узрасним и 

развојним карактеристикама ученика, фактори који подржавају реализацију 

планираног и фактори који ометају реализацију планираног у школском програму. 

 

 Начин праћења остваривања школског програма: различите методе и технике 

оцењивања ученика, мерење постигнућа ученика, ученички радови, мерење 

задовољства ученика и наставника у раду, диференцирање различитих нивоа 

постигнућа ученика и процењивање активности ученика.  

 

Инструмент праћења остваривања школског програма: тестови, анкете, скале 

процене, упитници, модели евалуације, извештаји о ученицима.  

 

Сарадници у тиму за праћење остваривања школског програма: наставници, 

стручни сарадници, директор, надзорници за осигурање квалитета наставе, 

родитељи, институције које су задужене за унапређивање праксе оцењивања и 

вредновања.  

 

Временска динамика праћења остваривања школског програма: месечно, 

класификациони периоди, током целе године. 

 

Напомена:. 

●Индивидуални образовни планови свих ученика који се образују по 

индивидуалном образовном плану чине прилог школског програма, а налазе се у 

документацији психолога школе. 
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На основу  члана 119. став 1. тачка 2) Закона о основама система образовања и 

васпитања („Сл.гласник РС“  бр. 88/2017,  чл. 61. чл. 69., Закона о основном 

образовању и  васпитању („Сл.гласник РС“ бр. 55/2013) чл. 108, чл. 109, чл. 110.  

Статута Основне школе „Филип Вишњић“ Београд, деловодни број 232 од 

20.3.2018. године, мишљења Наставничког већа на седници одржаној 

22.6.2018.год. и размотреног предлога Савета родитеља са седнице одржане 29.5. 

2018.год., Школски одбор Основне школе „Филип Вишњић“ из Београда, на 

седници одржаној 29.6. 2018. год. једногласно је донео следећу  

  

 

                                  ОДЛУКУ 
                                                

         

        

 Доноси се Школски програм за други циклус основног образовања и васпитања за   

 период од четири године са почетком примене од 1. 9. 2018 – 31. 8. 2022. године. 

                                               

     

 

 

Директор школе                                             Председник Школског одбора 

 

_____________________                                        __________________________                                                                

 

Весна Милић                                                                    Предраг Ивановић 

 
 


