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I  ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

Циљеви школског програма су: 

-  Стицање знања ученика из свих области значајних за живот у савременом друштву 

- Развијање функционалних знања и  умења 

-  Развијање мотивације за учење, ставова и вредности неопходних за формирање националног и културног идентитета 

-  Оспособљавање ученика за даље школовање, доживотно учење и активан однос у савременом друштву 

-  Развијање индивидуалних карактеристика,  самопоштовања , способности и интересовања 

- Подстицање критичког мишљења, креативности и иницијативе како би се ученици оспособили да правилно поступају у различитим областима 

свакодневног живота и боравка у установи 

- Подстицање солидарности, толеранције, комуникације и  одговорности за сопствено понашање  

- Овладавање информационо-комуникационим технологијама  

- Развијање одговорног односа према сопственом здрављу и здрављу других 

- Стицање способности за уочавање, формулисање, анализирање и решавање проблема 

- Развијање различитих техника и стилова уметничког изражавања 

- Развијање одговорног односа према околини 

- Повезивање знања из различитих научних дисциплина 

- Оспособљавање ученика за самостално учење и овладавање техникама учења



3 

 

 

1. Концепција израде школског програма проистекла је из докумената: 

2. Закон о основама система образовања и васпитања (“Сл.гласник РС” бр. 88/17  и 27/18) 

3. Закон о основном образовању ( ''Сл. гласник РС'' бр. 55/2013, 101/2017 и 27/2018 - др. закон), 

4. Закона о друштвеној бризи о деци (,,Службени гласник РС'' бр. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 48/94, 25/96, 29/01, 16/02 – др.закон, 

62/03 - др.закон, 64/03 -испр. др.закон, 101/05 - др.закон, 18/10 - др.закон и 113/17), 

5. Закон о службеној употреби језика и писма („Сл. гласник РС “ бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94 и 101/05, 47/18 и 48/18-испр),  

6. Закон о уџбеницима и другим наставним средствима („Сл. гласник РС“ 72/09), 

7. Закон о безбедности и здрављу на раду  („Сл. гласник РС“ бр. 10/05, 91/15 и 113/17), 

8. Правилник о плану уџбеника („Сл. гласник РС – Просветни гласник“ бр. 9/16, 10/16-испр. и 10/17),   

9. Правилник о календару образовно-васпитног рада основних школа за школску 2018-2019. годину („Сл. гласник РС – Просветни гласник“ бр. 

10/18 ), 

10. Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања ( ''Сл.гласник РС'' бр. 

73/16 и 45/18), 

11. Правилник о нормативима школског простора, опреме и наставних средстава за основну школу („Сл. гласник СРС – Просветни гласник“ бр. 

4/90), 

12. Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање изборних програма образовно-васпитног 

рада у основним школама („Сл. гласник СРС – Просветни гласник“ бр. 27/87), 

13. Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи  ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 

11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17), 

14. Правилник о врсти стручне спреме наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних програма у основној школи("Сл. гласник 

СРС - Просветни гласник", бр. 11/12, 15/13, 10/16, 11/16 и 2/17), 

15. Правилник о општим основама школског програма („Сл. гласник РС – Просветни гласник“ бр. 5/04), 

16. Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за први разред основне школе("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 

5/01,11/16), 

17. Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за трећи разред основне школе("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 

23/04,11/16), 

18. Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за четврти разред основне школе("Сл. гласник РС - Просветни гласник", 

бр. 9/05, 11/16), 

19. Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за четврти разред основне школе- факултативни предмет - ("Сл. гласник 

РС - Просветни гласник", бр. 23/04,11/16), 

20. Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за пети разред основне школе("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 

9/05, 11/16), 

21. Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за  седми  разред основне школе ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", 

бр. 2/08, 11/16), 

http://www.mps.sr.gov.yu/upload/dokumenti/pravilnici/pravilnici%20osnovno/2009.06.17/PravilnikOKalendar2009-2010OsnovneSaTabelom.pdf#_blank
http://www.mps.sr.gov.yu/upload/dokumenti/pravilnici/pravilnici%20osnovno/2008.07.10/PravilnikSpremaOsnvnoIzborna.pdf#_blank
http://www.mps.sr.gov.yu/upload/dokumenti/pravilnici/pravilnici%20osnovno/verska_%20nastava_%205_%20razred_%20plan%20_i_%20program.doc#_blank
http://www.mps.sr.gov.yu/upload/dokumenti/pravilnici/pravilnici%20osnovno/pravilnik%20_verska%20_nastava%20_4%20_razred.doc#_blank
http://www.mps.sr.gov.yu/upload/dokumenti/pravilnici/pravilnici%20osnovno/pravilnik%20_verska%20_nastava%20_4%20_razred.doc#_blank
http://www.mps.sr.gov.yu/upload/dokumenti/pravilnici/pravilnici%20osnovno/pravilnik%20_verska%20_nastava%20_4%20_razred.doc#_blank
http://www.mps.sr.gov.yu/upload/dokumenti/pravilnici/pravilnici%20osnovno/verska_%20nastava_%205_%20razred_%20plan%20_i_%20program.doc#_blank
http://www.mps.sr.gov.yu/upload/dokumenti/pravilnici/pravilnici%20osnovno/2008.06.18/PravilnikVerska7Razred.pdf#_blank
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22. Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за осми разред основне школе ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", 

бр. 7/08, 11/16), 

23. Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање- сазнање о себи и другима за први разред основне школе ("Сл. 

гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/01 и "Сл. гласник РС", бр. 93/04 - др. правилник), 

24. Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање- сазнање о себи и другима за други разред основне школе ("Сл. 

гласник РС - Просветни гласник", бр. 8/03), 

25. Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање- сазнање о себи и другима за трећи разред основне школе ("Сл. 

гласник РС - Просветни гласник", бр. 20/04),  

26. Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање- сазнање о себи и другима за четврти разред основне школе ("Сл. 

гласник РС - Просветни гласник", бр. 15/05), 

27. Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање за пети разред основне школе ("Сл. гласник РС - Просветни 

гласник", бр. 15/05), 

28. Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање за осми разред основне школе ("Сл. гласник РС - Просветни 

гласник", бр. 6/08), 

29. Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и васпитања  ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", 

бр. 10/04, 20/04, 1/05, 3/06, 15/06, 2/08, 2/10, 7/10, 3/11 - др. правилник и 7/11 - др. Правилници и 1/13, 4/13 ,  14/13,5/14, 11/16 и 6/17),  

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

разред основног образовања и васпитања ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 1/2005, 15/2006, 2/08, 2/10, 7/10, 3/11 - др. правилник и 

7/11 - др. Правилник  1/13, 11/14, 11/16 ), 

31. Правилник о наставном програму за четврти разред основног образовања и васпитања ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 3/06, 

15/06, 2/08, 3/11 - др. Правилник, 7/11 - др. Правилник, 1/13,11/16  и 7/17), 

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

и васпитања ("Сл. гласник РС - Просветни гласник" бр. 6/2007, 2/2010, 7/2010 - др. правилник и 3/2011 - др. Правилник 1/13, 4/13, 11/16 и 

6/17), 

33. Правилник о наставном   програму за шести разред основног образовања и васпитања ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/08 и 3/11 

- др. Правилник 1/13,5/14, 11/16  и 3/18), 

34. Правилник о наставном  програму  за  седми  разред основног образовања и васпитања ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/09, 3/11 

- др. Правилник  8/13. 11/16), 

35. Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 2/10 и 3/11 - 

др. Правилник и 8/13, 5/14, 11/16 и 6/17), 

36. Правилник о програму за остваривање екскурзије у првом и другом циклусу основног образовања и васпитања (Сл.гласник РС – Просветни 

гласник бр.7/10), 

37. Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника (Сл.гласник РС- Просветни гласник бр. 5/12) 

38. Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању("Сл. гласник РС", бр. 67/13),  

39. Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у основној школи ("Сл. гласник РС", бр. 37/93 и 42/93),  

40. Правилник о условима и поступку напредовања ученика основне школе („Сл.гласник РС“, бр.47/94) 

41. Правилник о ближим упуствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање („Сл.гласник РС“, 

бр.76/10), 

http://www.mps.sr.gov.yu/upload/dokumenti/pravilnici/pravilnici%20osnovno/2008.07.10/PravilnikVerska8.pdf#_blank
http://www.mps.sr.gov.yu/upload/dokumenti/osnovno/2008.06.05/VI%20RAZRED.pdf#_blank
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42. Правилник о ближим условима организовања целодневне наставе и продуженог боравка („Сл.гласник РС“, бр. 77/14), 

43. Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику (Сл.гласник РС, бр.63/10), 

44. Правилник о програму завршног испита у основном образовању и васпитању ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", 1/11, 1/12,1/14, 12/14 и 

2/18),  

45. Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника ("Сл. гласник РС ", бр. 22/05, 51/08, 88/15, 105/15 и 48/16), 

46.  Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање ("Сл. гласник РС",  бр. 30/10), 

47. Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у 

установи образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 22/16), 

48. Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи ("Сл. гласник РС", бр. 55/06), 

49. Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника,  васпитача и стручних сарадника ("Сл. гласник РС ", 

бр.81/17), 

50. Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја („Сл.гласник РС- Просветни гласник“, 

бр.5/11), 

51. Правилник о стандардима квалитета рада установе ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 7/11 и 68/12), 

52. Правилник о образовним стандадима за крај првог циклуса обавезног образовања за предмете српски језик математика и природа и друштво 

("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/11),  

53. Правилник о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног образовања ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", 

бр. 5/10), 

54. Правилник о стандардима постигнућа за крај основног образовања за страни језик ("Сл. гласник РС", бр. 78/17), и 

55. Образовних потреба ученика, родитеља и локалне заједице 

Назив, врста и трајање 
Школски програм за први  и други циклус основног образовања и васпитања  ОШ „Топлички хероји˝припремио је Стручни актив за развој школског програма. 

Школски програм за први и други циклус основног образовања и васпитања  је основни радни документ који обухвата све садржаје, процесе и активности који 

су усмерени на остваривање циљева, задатака и исхода, а који су регулисани на националном и школском нивоу. 

Основно образовање и васпитање остварују се на основу Школског програма.Школски програм доноси орган управљања, у складу са наставним плановима и 

програмима. Школским програмом обезбеђује се остваривање принципа, циљева и стандарда постигнућа, према  потребама ученика и родитеља,односно 

старатеља,школе и локалне заједнице.Доноси се на период од четири године. Школски програм садржи обавезни,изборни и факултатативни део. 

                                              

  ШКОЛСКИ ПРОГРАМ СЕ ОСТВАРУЈЕ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ.           

 

 

http://www.mps.sr.gov.yu/upload/propisi%20i%20obrasci/propisi%20osnovno/pravilnik_o_dozvoli_za_rad_nastavnika_vaspitaca_i_strucnih_saradnika.pdf#_blank
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

Школски програм се остварује реализовањем: 

- обавезних 

- обавезних изборних 

-изборних програма 

- слободних наставних активности 

- ваннаставних активности 

- допунске и додатне наставе 

- припремне наставе 

- час одељењског старешине 

- радова тимова и актива школе 

- сарадњом са јединицом локалне самоуправе 

- МУП-ом Житорађа 

-народном библиотеком 

- домом здравља 

- центром за социјални рад 

- средњом школом Житорађа 

- предузећа и организације на нивоу општине Житорађа 
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II  ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА 

 

Наставни план за 1.  разред 
Ред. 

број 

А. ОБАВЕЗНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ  

РАЗРЕД 

  нед. год. 

1. Српски јзик 5 180 

2. Страни језик 2 72 

3. Матемика 5 180 

4. Свет око нас 2 72 

5. Ликовна култура 2 72 

6. 
Музичка 

култура 
1 36 

7. 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

3 108 

УКУПНО: А 19 684 

Ред. 

број 
Б.  

 ИЗБОРНИ 

НАСТАВНИ 

ПРОГРАМИ 

ПРВИ  

РАЗРЕД 

  нед. год. 

1. 
Вер. наст / 

Грађ.васп.¹ 
1 36 

2. 

Матерњи језик 

са елементима 

нациналне 

културе  ²   

2 72 

УКУПНО: Б 1-3* 
36-

108* 

УКУПНО:А+Б 
20-22 

* 

720-

792* 
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Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни наставни предмети, изборни програми и активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ученик бира један од понуђених изборних програма 

2.  Ученик припадник националне мањине  може да изабере овај предмет, али није у обавези 

3. Пројектна настава је обавезна за све ученике 

4 Школа реализује ваннаставне активности у области науке,технике, културе, уметности и спорта  

* Број часова за ученике припаднике националних мањина 

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

 

 

Ред. 
број 

ОБЛИК 

ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ 

РАДА 

ПРВИ  
РАЗРЕД 

  нед. год. 

1. Редовна настава 
20-22 

* 
720-
792* 

2. 
Пројектна 

настава   ³ 
1 36 

3. 
Допунска 

настава 
1 36 

4. 
Настава у 

природи ** 
7-10 дана 
годишње 

Ред. 
број 

ОБЛИК 

ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ 

РАДА 

ПРВИ  
РАЗРЕД 

  нед. год. 

1. 
Час одељењског 

старешине 
1 36 

2. 
Ваннаставне 

активности  4 
1-2 36-72 

3. Екскурзија 
1-3 дана 

годишње 
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Наставни план од 2. до  

4 .разреда  

 

Ред. 

број 

А. ОБАВЕЗНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

ДРУГИ   РАЗРЕД 
ТРЕЋИ  

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

  нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Српски јзик 5 180 5 180 5 180 

2. Страни језик 2 72 2 72 2 72 

3. Матемика 5 180 5 180 5 180 

4. Свет око нас 2 72 - - -  

5. 
Природа и 

друштво 
- - 2 72 2 72 

6. Ликовна култура 2 72 2 72 2 72 

7. 
Музичка 

култура 
1 36 1 36 1 36 

8. 
Физичко 

васпитање 
3 108 3 108 3 108 

УКУПНО: А 20 720 20 720 20 720 

Ред. 

број 
Б.  

ОБАВЕЗНИ 

ИЗБОРНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

ДРУГИ  РАЗРЕД 
ТРЕЋИ  

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

  нед. год. нед. год. нед. год. 

1. 
Вер. Наст / 

грађ.васп. 
1 36 1 36 1 36 

Ред. 

број 
         В. 

ИЗБОРНИ 
ДРУГИ  РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 
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Наставни план за 5. и 6. разред 

Ред. 

број 
А.  ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 
ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД 

  нед. год Нед. год. 

1. Српски језик 5 180 4 144 

2. Страни језик 2 72 2 72 

3. Ликовна култура 2 72 1 36 

4. Музичка култура 2 72 1 36 

5. Историја 1 36 2 72 

6. Географија 1 36 2 72 

7. Математика 4 144 4 144 

8. Биологија 2 72 2 72 

9. Техника и технологија 2 72 2 72 

10. Информатика и рачунарство 1 36 1 36 

11. Физичко и здравствено васпитање 2 
72 

+54 ¹ 
2 72 +54 ¹ 

12. Физика - - 2 72 

УКУПНО:А 24 918 25 954 

 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

1. 
Народна 

традиција 
1 36 1 36 1 36 

2. Чувари природе 1 36 1 36 1 36 

3. 
Од играчке до 

рачунара 
1 36 1 36 1 36 

УКУПНО:Б+В 2 72 2 72 2 72 

УКУПНО: А+Б+В 22 792 22 792 22 792 



11 

 

 

 

Ред.  

број 
Б.ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ   

1. Верска настава/  Грађ.васп. 1 36 1 36 

2. Други страни језик 2 72 2 72 

3. 
Матерњи језик-говор са елементима 

нац.културе²   
2 72 2 72 

УКУПНО:Б 3-5* 
108-

180 
3-5 108-180 

УКУПНО:А+Б 27-30* 
1026-

10134 
28-31 1062-1170 

Ред. 

бр. 
 ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 
    

1. Редовна настава  27-30* 
1026-

1134 
28-31 1062-1170 

2. 

Слободне наставне активности  ³               

- Чувари природе 

- Свакодневни живот у прошлости  

- Цртање ,сликање и вајање 

- Хор и оркестар 

1 36 1 36 

3. Допунска настава 1 36 1 36 

4. Додатна настава  1 36 1 36 

Ред. 

бр. 
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 
    

1. Час одељењског старешине 1 36 1 36 

2. Ваннаставне активности  4 1 36 1 36 

3. Екскурзија 
До 2 дана 

годишње 
До 2 дана годишње 

 

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

2. Ученик припадник националне мањине  може да изабере овај предмет, али није у обавези. 

3.Ученик обавезно бира једну активност са листе од три понуђених. 

4. Ваннаставне активности могу да буду :друштвене, уметничке, техничке, хуманитарне, културне. 
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Преглед броја обавезних и изборних предмета за  7. и  8. разред 

 

Ред. 

број 

А.  ОБАВЕЗНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

СЕДМИ 

РАЗРЕД 

ОСМИ 

РАЗРЕД 

    нед. год. нед. год. 

    1. Српски језик 4 144 4 136 

2. Страни језик 2 72 2 68 

3. Ликовна култура 1 36 1 34 

4. 
Музичка 

култура 
1 36 1 34 

5. Историја 2 72 2 68 

6. Географија 2 72 2 68 

7. Физика 2 72 2 68 

8. Математика 4 144 4 136 

9. Биологија 2 72 2 68 

10. Хемија 2 72 2 68 

11. 
Техничко и 

информат. 
2 72 2 68 

12. 
Физичко 

васпитање 
2 72 2 68 

УКУПНО: А 26 936 26 884 

Ред. 

број 

Б. ОБАВЕЗНИ 

ИЗБОРНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

СЕДМИ 

РАЗРЕД 
 ОСМИ 

РАЗРЕД 

  нед. год. нед. год. 

1. 
Верска наст / 

грађ. Васп. 
1 36 1 34 

2. Страни језик 2 72 2 68 
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3. 
Физичко-изабр. 

спорт 
1 36 1 34 

УКУПНО: Б 4 144 4 136 

УКУПНО: А+Б 30 1080 30 1020 

Ред. 

број 

В. ИЗБОРНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

СЕДМИ 

РАЗРЕД 
ОСМИ 

РАЗРЕД 

 
 

нед. год. нед. год. 

1. 
Информат. и 

рачунарство 
1 36 1 34 

УКУПНО: В 1 36 1 34 

УКУПНО: А+Б+В 31 1116 31 1054 
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III ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ ПРЕДМЕТА ПО РАЗРЕДИМА, СА НАЧИНИМА И ПОСТУПЦИМА ЗА ЊИХОВО ОСТВАРИВАЊЕ 

I  ЦИКЛУС ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

I РАЗРЕД 

Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК    

Разред: 1.(ПРВИ)    

Циљ предмета Наставне теме Исходи 
Начини и поступци остваривања 

програма 

Број часова 

по темама 

Јесте да ученици овладају 

основним законитостима српског 

књижевног језика на  којем ће се 

усмено и писмено правилно 

изражаваати,  да упознају, доживе 

и оспособе се да тумече одабрана 

књижевна дела, позоришна, 

филмска и друга уметничка 

остварења.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Припрема за читање 

и писање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основе читања и 

писања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разликује изговорени глас и 

написано слово; изговорене и 

написане речи 

Активно слуша и разуме 

садржај књижевно уметничког 

текста који му се чита 

 

Влада основном техником 

читања и писања ћириличног 

текста 

Пише реченице по диктату   

Пише читко и уредно 

Именује и чита слова 

Разликује  реч, слово и 

реченицу 

Правилно изговори и напише 

кратку потпуну реченицу 

једноставне структуре са 

одговарајућом интонацијом 

Гласно чита, правилно и са 

разумевањем 

Тихо чита са разумевањем 

прочитаног 

 

Визуелне вежбе 

Акустичке вежбе 

Развијање културе усменог изражавање 

Усвајање и развијање појма реченице, 

речи и гласа 

Аналитичка, синтетичка и аналитичко-

синтетичка вежбања 

Моторичке вежбе 

Дијалог  

Демонстрација 

Илустрација 

Примена принципа индивидуализације 

Шчитавање и логичко читање 

Хорско читање 

Гласно читање текста уз аналитичку и 

критичку процену 

Преписивање ,диктат, одговарање на 

питања, допуњавање реченица 

Састављање прича  на основу слика, 

заједничко препричавање 

Демонстрација 

Рад на тексту 

Дијалог 

Илустрације 
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       74 
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Језик (граматика и 

правопис) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Књижевност 

 

 

 

 

 

Језичка култура 

(писмено и усмено 

изражавање) 

Правилно употреби велико 

слово 

Примењује основна правописна 

правила 

 

Препозна причу, песму и 

драмски текст 

Одреди главни догађај време и 

место дешавања у вези са 

прочитаним текстом 

Уочи ликове и прави разлику 

између њихових позитивних и и 

негативних особина 

Изрази своје мишљење о 

понашању ликова у књижевном 

делу 

Препозна загонетке, басне и 

разуме њехова значења 

Разуме поруку 

Проналази информације у 

тексту 

 

Усмено препричава 

Усмено прича о слици/ сликама 

и о доживљајима 

Усмено описује ствари из 

непосредног окружења 

Користи одговарајуће речи у 

свакодневном говору  на 

правилан начин 

Напамет говори краће 

књижевне текстове 

Писмено одговара на 

постављена питања 

Спаја више реченица у краћу 

целину 

 

Учење путем открића 

Игра улога 

 

Коришћење погодног полазног текста  

Систематска и осмишљена вежбања у 

говору и писању 

Повезивање знања о језику са 

непосредном говорном праксом 

Демонстрација 

Рад на тексту 

Учење путем открића 

Илустације 

Игра улога 

 

Прилагођавање читања врсти текста 

и његовој сложености 

Повезивање и груписање одговарајућих 

садржаја из других подручја( 

граматике,правописа,језичке културе 

Читање наглас 

Усмерено читање 

Демонстрација 

Учење путем  открића 

Илустрација 

Препричавати садржаје који су 

претходно протумачени 

Вежбати пажљиво посматрање, 

откривање, запажање, упоређивање, како 

би мисао била уобличена у опис 

Уочавање битних својства, разликовање 

битног од небитног у процесу описивања 

Формирање става према датој појави 

Демонстрација 

Учење путем открића 

Писани радови 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 

 

 

 

 

 

 

 

33 

 УКУПНО 180 
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Допунска настава Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК    

Разред: 1.(ПРВИ)    

Циљ Наставне теме 
Број часова 

по темама 

 

Оспособљавање ученика за писање и развој сензибилитета за препознавање 

писма упоредо са развојем моторичких способности 

 

 

 

 

 

 

 

Припрема за читање и писање 

 

Основе читања и писања 

 

Језик (граматика и правопис) 

 

Језичка култура (писмено и усмено изражавање) 

 

   УКУПНО 36 

 

 

Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: МАТЕМАТИКА    

Разред: 1.(ПРВИ)    

Циљ предмета Наставне теме Исходи 
Начини и поступци остваривања 

програма 

Број 

часова по 

темама 

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 

успошно настављање 

математичког образовање и за 

самообразовање; као и  да 

допринесе развијању менталних 

Геометрија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одређује међусобни 

положај предмета и бића и 

њихов положај у односу на 

тло 

Упоређује предмете и бића 

по величини 

Уочи, именује геометријске 

предмете  из непосредне 

околине 

Именује геометријска тела и 

фигуре 

Разликује (криву, праву, 

Уочавање боја, облика и односа међу њима 

Стваралачке игре са циљем одређивања 

положаја објеката према себи 

Увежбавање научених релација 

Графичко приказивање унутрашње и 

спољашње области 

Уочавање и препознавање линија на 

предметима у окружењу 

Упоређивање предмета и линија 

Увежбавање цртања помоћу лењира и 

слободном руком 

Илустрација 

 

30 
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способности, формирању научног 

погледа на свет и свестраном 

развитку личности ученика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бројеви 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мерење и мере 

изломљену, затворену и 

оторену линију) 

Црта праву линију и дуж 

помоћу лењира 

 

 

 

Броји унапред и уназад и са 

прескоком 

Прочита, запише и упореди 

бројеве прве стотине и 

прикаже их на бројевној 

правој 

Користи редне бројеве 

Разликује парне и непарне 

бројеве,  одреди највећи и 

најмањи број, претходника 

и следбеника 

Користи појмпове сабирак, 

збир, умањеник, умањилац, 

разлика 

Сабира и одузима до 100 без 

прелаза преко десетице 

Решава текстуалне задатке 

са једном непознатом 

Разликује новчанице до 100 

динара  

 

Мери дужину задатом 

нестандардном јединицом 

мере 

Преслика тачке и фигуре у 

квадратној мрежи на основу 

задатог упутства 

 

Демонстрација 

Дијалог 

 

 

 

 

Опис скупа навођењем чланова или 

својстава 

Разликовање скупова са истим и различитим 

бројем елемената 

Писање и читање бројева 

Бројање унапред и уназад, и са прескоком 

Приказивање бројева на бројевној правој 

Упоређивање бројева (<, >, =) 

Разликовање знакова плус и минус 

Разликовање појмова: сабирак, збир, 

умањеник, умањилац, разлика, већи за, мањи 

за 

Уочавање нуле кроз игру 

Одређивање непознатог броја – погађањем 

Решавање простијих задатака са применом 

сабирања и одузимања 

Стваралачке игре 

Дијалог 

Илустрација 

Демонстрација 

 

Мерење предмета из околине  

Вежбање и процењивање од ока 

Увежбавање на примерима претварање 

јединица мере 

Демонстрација 

Игра 

 

 

 

 

144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

   УКУПНО 180 
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Допунска настава                                                   Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: МАТЕМАТИКА    

Разред: 1.(ПРВИ)    

Циљ Наставне теме Број часова по темама 

 

Усвајање елементарних математичких знања; уочавање разних примера скупова, 

положаја предмета према себи и другима; учење бројања, читања, записивања, 

упоређивања, сабирања и одузимања бројева до 100 без преласка преко десетице. 

 

 

 

Геометрија 

 

Бројеви 

 

Мерење и мере 

 

   УКУПНО 36 

 

Допунска настава         Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: Наше време 

Разред: 1. (ПРВИ)    

Циљ Наставне теме Број часова  

 

Подстицање и развијање интересовања,радозналости и стваралачког односа ван 

оквира редовне наставе уз потребу развијања кооперативних односа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ликовне активности 

 

Математичке радионице 

 

Спортске игре 

 

Филм и музика 

 

 

Дечија штампа 

 

   УКУПНО 36 
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Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: СВЕТ ОКО НАС    

Разред: 1.(ПРВИ)    

Циљ предмета Наставне теме Исходи 
Начини и поступци 

остваривања програма 

Број 

часова по 

темама 

Усвајање знања, умења и ставова 

који ће ученицима омогућити да 

развију своје сазнајне, физичке, 

социјалне и креативне 

способности и истовремено 

спознају и граде ставове и 

вредности средине у којој 

одрастају, као и шире друштвене 

заједнице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ја и други 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разноврсност природе 

 

 

 

 

Препознаје и исказује радост, страх, 

тугу, бес уважавајући себе и друге 

Именовање група којима припада 

Описивање породице, обичаја и празника 

Исказивање основних животних потреба 

Сарађује са вршњацима у заједничким 

активностима 

Примењивање правила безбеднног 

понашања на путу од куће до школе 

Придржавање договорених правила 

понашања у школи и прихватање 

последица  

Разуме значај и важност очувања 

здравља 

Чува своју, школску и имовину других 

Прати инструкције одраслих у опасним 

ситуацијама 

 

Разликовање живе и неживе природе 

Упознати основна својства неживе 

природе 

Препознавање облика појављивања воде, 

земљишта у непосредној околини  

Препознавање биљака и животиња на 

основу спољашњег изгледа 

Понаша се тако да не угрожава биљке и 

животиње у свом окружењу 

Разликовање главних делова биљака и 

Дијалог 

Извођење радионица 

Илустрације 

Сарађивање 

Игра улога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посматрање 

Описивање 

Сакупљање 

Стварање 

Учествовање у разматрању 

истих садржаја са више 

аспеката 

Интеракција 

Мултидисциплинарни 

приступ 
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Човек ствара 

 

 

 

Сналажење у простору и 

времену 

животиња 

Описивање примера опасних ситуација 

из непосредног окружења 

осматрање, опипавање предмета  и 

одређивање својства материјала 

Уочавање понашања материјала под 

различитим утицајима 

Разликовање природе од производа 

људског рада на примерима из људског 

окружења  

Сналажење у простору и времену 

(делови дана, дан, седмица, месец, 

година)на основу одредница 

Креативне радионице 

 

 

Игра улога 

Укључивањее ученика у 

истраживање 

Решавање проблемских 

ситуација 

Дијалог 

Кооперација 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 УКУПНО 72 

 

Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: ЛИКОВНА КУЛТУРА    

Разред: 1.(ПРВИ)    

Циљ предмета Наставне теме Исходи 
Начини и поступци 

остваривања програма 

Број 

часова по 

темама 

 

Развијање стваралачког мишљења 

и естетских критериијума кроз 

практични рад, оспособљавање за 

комуникацију и изграђивање 

позитивног односа према култури 

и уметничком наслеђу свог и 

других народа. 

 

 

 

 

Ликовна култура и 

окружење 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повезивање одабране установе са 

њеном наменом 

Поштовање договора и правила 

понашања и облачења приликом 

посета установе 

 

Описивање визуелних 

карактеристика по којима ученици 

препознају облике и простор 

Одређивање положаја облика у 

 

Демонстрација  

Примена мултидисциплинарног 

приступа 

Илустрација 

Посматрање 

Изражавање 

Стварање 

 

Истраживање својства облика и 

положаја облика 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облици у свету око мене 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обликовање 

 

 

 

 

 

 

Споразумевање 

  

простору и у равни 

 

 

Поређење својих и туђих утисака о 

уметничким делима, изгледу 

објеката/предмета и облицима из 

природе и окружења 

Цртање на различитим подлогама и 

форматима папира 

Коришћење материјала и прибора у 

складу са инструкцијама 

Обликовање једноставних фигура 

од меког материјала 

Одабирање начина спајања два 

материјала 

 

Превођење једноставних појмова и 

информација у ликовнни рад 

Заузимање различитих положаја  

Посматрање 

Илустрација 

Амбијентално учење 

Креирање 

 

 

Комбиновање поступака 

додавања и одбијања 

Обликовање скулптура 

Цртање комбинујући прибор 

Цртање разноврсним 

материјалом/прибором 

Изражавање  

Стварање 

Креирање 

 

 

 

 

Слушање 

Уочавање 

Цртање 

Лепљење 

Обликовање 

 

 

10 
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9 

 

   УКУПНО 36 

 

Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА    

Разред: 1.(ПРВИ)    

Циљ предмета 
Наставне 

теме 
Исходи 

Начини и поступци 

остваривања програма 

Број 

часова по 

темама 

Развијање интересовања и 

љубави према музици кроз 

Слушање 

музике 

Објашњавање утисака о слушаном делу, особина тона, 

доживљаја прегласне музике и њеног утицаја на тело  и 

Активно слушање музике 

Аудитивна метода 
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индивидуално и колективно 

музичко искуство којим се 

подстиче развијање 

креативности, естетског 

сензибилитета и духа 

заједништва, као и 

одговорног односа према 

очувању наслеђа и културе 

свог и других народа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извођење 

музике 

 

 

 

 

 

 

Музичко 

стваралаштво 

зашто је тишина важна 

Разликовање одабраних звукова и тонова, певање / 

свирање; хор / један певач / група певача; оркестар / један 

свирач / група свирача, боје различитих певачких гласова 

и инструмената и музичке изражајне елементе 

Препознавање музичког почетка и краја и понављање 

теме или карактеристичног мотива у слушаном делу 

Повезивање музичког дела у односу на њему блиске 

ситуације, врсту гласа и боју инструмената 

Поштовање договорених правила при слушању музике 

Коришћење самостално или уз помоћ одраслих, доступне 

носиоце звука 

Изговарање бројалице у ритму уз покрет 

Певање песама различитог садржаја и расположења по 

слуху 

Примењивање правилног начина певања и договорених 

правила понашања у групном певању и свирању 

Свирање по слуху звучне ономатопеје и илустрације, 

ритмичких пратњи уз бројалице и песме,  једноставних 

аранжмана, свирачких деоница у музичким играма 

Повезивање почетних тонова песама – модела и 

једноставних наменских песама са бојама 

Објашњавање доживљај свог и туђег извођења својим 

речима 

Учествовање у школским приредбама и манифестацијама 

 

Прављење дечијих ритмичких инструмената 

Стварање звучних ефеката, покрета уз музику, мањих 

ритмичких целина помоћу различитих извора звука, 

ритмичких пратњи за бројалице, песме и музчке игре 

Стварање једноставних мелодија на краћи задати текст 

Изабирање одговарајућег музичког саржаја према 

литерарном садржају 

Покрет уз музику  

Демонстрационо слушање 

Аналитичко слушање 

Музички бонтон 

 

 

 

Говор у ритму 

Певање 

Свирање 

Покрет уз музику 

Рад у групама 

Извођење бројалица 

Свиерање на дечијим  

ритмичким инструментим 

Вежбе правилног држања 

тела, дисање и говорне 

артикулације 

Вежбе за распевавање 

Певање у хору 

 

Импровизација игре/покрета 

на одређену музику 

Израда дечијих ритмичких 

инструмената 

Аудитивна метода  

Музичке импровизације 

Музичка питања и одговори 

Компоновање мелодија на 

задати текст 

Илустрација доживљаја 

музике 

Одабир познатог музичког у 

односу на литерални 

садржај 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

   УКУПНО 36 
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Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ    

Разред: 1.(ПРВИ)    

Циљ предмета Наставне теме Исходи 
Начини и поступци остваривања 

програма 

Број 

часова 

по 

темама 

Унапређивање физичких 

способности моторичких вештина, 

и знања из области физичке и 

здравствене културе, ради 

очувања здравља и примене 

правилног и редовног физичког 

вежбања у савременим условима 

живота и рада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физичке способности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моторичке вештине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вежбе обликовања 

Правнилно извођење вежби, 

разноврсних природних и изведених 

кретања 

 

 

 

 

Комбинује и користи усвојене 

моторичке вештине у игри и 

свакодневном животу 

Одржавање равнотеже у различитим 

кретањима 

Извођење кретања вежби и кратких 

састава уз музичку пратњу 

Играње дечијих и народних плесова 

 

Разликовање правилног од 

неправилног држања тела  

Правилно држање тела 

Коришћење основне терминологије 

вежбања 

Поштовање правила понашања на 

просторима за вежбе 

Поштовање мера безбедности током 

вежбања 

Одговорно одношење према 

објектима с правама и реквизитима 

Поштовање правила игре 

Фер навијање и подршка учесницима 

Дијалог 

Демонстрација 

Диференцирани захтеви према 

способностима ученика 

Самостално вежбање 

Вежбе без реквизита и са 

реквизитима 

Вежбе на справама и помоћу справа 

Трчање 

Елементарне игре 

Вежбање уз музику 

Ритмичке вежбе 

Штафетне игре 

 

Плес 

Диференцирани захтеви према 

способностима ученика 

Усавршавање технике ходања и 

трчања 

Крос  

Излет 

Школска такмичења 

Игре са различитим облицима 

ходања и трчања 

Поскоци у месту 

Поскоци у кретању 

Скокови у даљ 

Скокови увис 

Прескакање дуге вијаче 

Вежбе скакања и прескакања 

 

 

/ 
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Физичка и 

здравствена култура 

у игри 

Прихватање сопствене победе и 

пораза 

Уредно одлагање својих ствари пре и 

након вежбања 

Навођење делова свог тела и 

препознавање њихове улоге 

Уочавање промена у расту код себе и 

других 

Уочавање разлике између здравог и 

болесног стања 

Одржавање личне хигијене и простора 

Схватање значаја коришћење воћа у 

исхрани 

Вежбе бацања и хватања 

Вежбе на тлу 

Полигон 

Вежбе равнотеже 

 

 

Културне манифестације са циљем 

промоције физичког вежбања 

спорта и здравља 

Ђачке радионице 

Дијалог  

Демонстрација 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

   УКУПНО 108 

 

 

Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: СТРАНИ ЈЕЗИК     

Разред: 1. (ПРВИ)    

Циљ предмета Наставне теме Исходи Начини и поступци остваривања програма 
Број часова 

по темама 

Циљ наставе и учења енглеског 

језика је да се ученик 

развијастратегије учења страног 

језика  кроз усвајање страних 

речии оспособи се за основну 

усмену комуникацију и стекне 

позитиван однос према другим 

језицима и културама, као и према 

сопственом језику и културном 

наслеђу. 

 

 

 

1.Hello 

2.My classroom 

3.My toys 

4.My things 

5. Shapes and colors 

6.My farm 

7. My clothes 

8. My body 

9.Family 

10.My party 

11.My feelings 

12.My room 

-ученик ће моћи да 

препозна и именује 

појмове који су 

обрађени наставним 

темама 

-зна да разуме 

основне команде, и 

упутства за израду 

задатака на станом 

језику 

-зна да представи 

себе и одговори на 

једноставна питања 

Активности наставе енглеског језика планирају 

се и организују се тако да буду функцијa неког 

задатка који се без употребе тог језика не би 

могао остварити. Притом, задатак треба да 

садржи различите могућности решења, како би 

сви ученици, у складу са својим способностима, 

интересовањима и познавањем или не 

познавањем енглеског језика, могли да 

учествују у његовом остваривању 

7 

6 

5 

6 

7 

6 

6 

7 

5 

6 

5 

6 

 

   УКУПНО 72 

Начин провере:     Стандардизовани тестови 
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Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ    

Разред: 1.(ПРВИ)    

Циљ предмета Наставне теме Исходи 

Начини и 

поступци 

остваривања 

програма 

Број 

часова по 

темама 

 

Подстицање развоја личности  

која је одговорна према својим 

правима и правима других, 

отворена за договоре и сарадњу и 

спремна да активно учествује у 

животу школске заједнице 

уважавајући принципе, процедуре 

и вредности демократског 

друштва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ја и други у одељењу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одељење/ група као 

заједница 

 

 

Комуникација и 

сарадња  

 

 

 

 

 

Акција одељења/ 

групе 

Наведе у чему је успешан и у чему жели да напредује 

Уочава међусобне разлике и сличности са другим 

ученицима у одељењу 

Понаша се на начин који не угрожава потребе, права и 

осећања других 

Препозна код себе и других основна осећања 

Преиспитује своје поступке и прихвата да не мора да 

увек да буде у праву 

 

Тражи помоћ у ситуацијама кршења својих и туђих 

права 

Договара се и одлучује у доношењу одељенских 

правила и да се понашање у складу са њима 

Препозна добре стране свог одељења и оно што би 

требало променити 

Заједно са вршњацима и наставником учествује у 

решавању проблема у одељењу 

 

Разликује добру и лошу комуникацију у сопственом 

искуству и ближем окружењу 

Комуницира слушајући саговорника и тражи 

објашњење онога што не разуме 

Слободно износи мишљење, образлаже идеје, даје 

предлоге и прихвата и туђе мишљење 

Сарађује и преузима различите улоге у групи / тиму 

Доприноси промоцији акције, изводи и документује 

једноставну акцију 

 

Радионице 

Дијалог 

Истраживање 

Игре улога 

 

 

 

Радионице 

Дијалог 

Истраживање 

Игре улога 

 

Радионице 

Дијалог 

Истраживање 

Игре улога 

 

Радионице 

Дијалог 

Истраживање 

Игре улога 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

2 

   УКУПНО 36 
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Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: ВЕРСКА НАСТАВА    

Разред: 1.(ПРВИ)    

Циљ предмета Наставне теме Исходи 
Начини и поступци 

остваривања програма 

Број часова по 

темама 

упознавање ученика и 
вероучитеља 

упознавање ученикаса 
садржајима предметаи 
начином рада 

мотивисање ученика за 
похађање часова верске 
наставе 

I – УВОД 

1.  Учимо о нашој вери - 

уводни час 

 • да разуме основнa сазнања о 

темама које ће се обрађивати на 

настави Православног катихизиса 

• бити подстакнут да активно 

учествује на часовима верске наставе 

Катихизација као 

литургијска делатност- 

заједничко је дело 

катихете (вероучитеља) 

и његових ученика. 

Катихета (вероучитељ) би 

требало стално да има 

науму да катихеза не 

постоји ради гомилања 

информација („знања о 

вери“), већ као настојање 

да се учење и искуство 

Цркве лично усвоје и 

спроведу у живот кроз 

слободно учешће у 

богослужбеном животу 

Цркве. 

На почетку сваке наставне 

теме ученике би требало 

упознати са циљевима и 

исходима наставе, 

садржајима по темама, 

начином остваривања 

програма рада, као и са 

начином вредновања 

њиховог рада. 

Увод – 1 

Заједница као 

основ живота– 4 

Заједница 

љубави 

Бога, 

човека и 

природе –5 

Неизмерна 

љубав 

Божја-

Христос се 

роди! – 6 

 

Црква – 

заједница са 

Богом – 8 

 

Христова 

љубав 

према 

човеку и 

свету – 4 

 

• ученицима пружити 

основ за разумевање 

човека као бића 

заједнице 

• пружити ученицима 

елементарно  знање о 

Богу као бићу 

заједнице 

II - ЗАЈЕДНИЦА КАО 

ОСНОВ ЖИВОТА 

 

•  моћи да опише и објасни значење 

појма заједнице као и његов однос 

према њему блиским особама 

(породици) 

•моћи да препозна да не можемо 
једни без других 

• знати да се правилно осени крсним 

знаком 

•  знати да је Бог Света Тројица 

(Заједница) 

• знати да крштењем постајемо 

чланови Божје породице (Цркве) 
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• пружити основ 
заразликовање и 
упоређивање породичних 
односа и односа који 
владају у Цркви 

• пружити основ за 

упознавање односа који 

владају између човека и 

Бога 

• пружити основ за 

разумевање да је молитва 

наш разговор са Богом 

 

III - ЗАЈЕДНИЦА 

ЉУБАВИ БОГА, 

ЧОВЕКА И ПРИРОДЕ 

 

• знати да заједница са Богом 

почива на слободи 

• знати  да је послушност 

израз љубави 

•моћи да  препозна да је даривање 

плод љубави 

• моћи да усвоји текст молитве 

Оче наш 

• знати  да је Бог Отац створио 

свет из љубави 

• бити мотивисан да љубав према 

Богу изражава молитвом 

 

 В р ст е  н аст аве  

Настава се реализује кроз 

следећеоблике наставе: 

теоријска настава (35 

часова) 

практична настава (1 час) 

 

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 

савременимпедагошким 

захтевима у погледу 

употребе разноврсних 

метода, облика рада и 

наставних  

Евалуација  наставе  

Наша брига о 

свету – 6 

 

Евалуација –1+1 

пружити ученицима 
неопходно знање о 
доласку Спаситељау свет  

указати ученицима да 

јепослањеСинаБожјегдар 

љубави Бога Оца свет 

пружити ученицима 
елементарно знање о 
Светоме Сави 

 

IV - НЕИЗМЕРНА 
ЉУБАВ БОЖЈА - 

ХРИСТОС СЕ 
РОДИ! 

 

•моћи да препозна основне догађаје 
библијске приповести о Христовом 
рођењу• моћи да препозна и 
именујеглавне личности из библијске 
приче о Христовом рођењу ( уз 
помоћ иконе празника и  по кључним 
симболима) 

•моћи да препозна да је прослава 

празника догађај целе породице 

кроз који се остварује заједница 

љубави 

• пружити ученицима 

елементарно  знање о 

стварању света 

• омогућити ученицима 

да схвате и доживе 

Цркву као заједницу 

сабраног Божјег народа 

V - ЦРКВА - 

ЗАЈЕДНИЦА СА 

БОГОМ 

 

•моћи да опише појединости 

библијске повести о стварању 

света 

• знати зашто за Бога кажемо да је 

Творац 

•моћи да објасни, на 
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• подстицати ученике 

на лично учешће у 

животу Цркве 

елементарном нивоу,  повезаност  

људи и природе 

• да се упозна са Литургијом као 

догађајем (заједничком трпезом) 

на којем се окупља Божја 

породица 

Евалуацију наставе 

(процењивање успешности 

реализације наставе 

иостварености 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 

указати ученицима 

навеличину Христове 

љубави према људима и 

свету 

пружити ученицима 

елементарно знање о 

Христовом страдању 

и васкрсењу 

VI – ХРИСТОВА ЉУБАВ 

ПРЕМА ЧОВЕКУ И 

СВЕТУ 

 

•  упознати Христово учење 

као„учење“ о љубави и праштању  на 

примерима из  јеванђељских прича 

•  препознати и разумети да је 

права љубав када је показујемо 

делима 

• бити у могућности да опише 

појединости библијске повести о 

Христовом Васкрсењу 

• знати обичаје у вези са Васкрсом 

• омогућити ученицима 

да у Христу препознају 

узор љубави према свету 

и човеку 

 

 

• подстицати ученике да 

љубав према Богу 

изражавају кроз љубав 

према људима и 

природи 

 

VII – НАША БРИГА О 

СВЕТУ 

 

 

•моћи да  преприча одабране приче 

које говоре о Христовој љубави 

према свету и човеку 

•  на елементарном нивоу моћи да 

објасни међусобну повезаност свих 

људи и природе 

• препознати  и именовати поступке 
људи који су прожети љубављу 
према природи, људима и Богу 

• развијати жељу да се брине о 
биљкама и животињама и 
целокупној природи 
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КОРЕЛАЦИЈА С 

ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 

/ МОДУЛИМА: 

1.  Српски језик и 

књижевност 

2.  Свет око нас 

3.  Ликовна култура 

4.  Музичка култура 

5.  Народна традиција 

6.Грађансковаспитање 

  

   УКУПНО 36 

 

 

 

 

Основна школа „Топлички хероји“ Житорађа 

Школски програм за први разред основног образовања и васпитања 

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА 

Назив  предмета: 

 

   ПРОЈЕКТНА НАСТАВА 
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Циљ: 
Стицање знања и оспособљавање ученика да знања примене у животу, решавање актуелних проблема из животног окружења, 

самостално коришћење различитих извора ради стицања нових знања, подстицање за истраживањем, истраживачко учење, развој 

интересовања за уметност, културу и демократију, развој комуникационих вештина. 

Разред: Први 

Фонд   часова: 36 годишње 

 

Етапе пројектне 

активности 
Задаци етапа Активности 

наставника 

Активност 

ученика 

Методе наставе и 

учења 

ИСХОДИ 

По завршетку првог разреда ученик 

ће бити у стању да: 

Проналажење 

теме пројекта 

- У складу са 

узрастом и 

могућностима 

ученика 

размотрити 

могуће теме 

- Предлаже могуће 

теме за пројекат 

- Разматрање и 

одлучивање о 

теми која је у 

складу са 

ученичким 

интересовањима и 

узрасним 

могућностима 

- дијалошка  

Циљна етапа 

- Одређивање 

циљева, 

- формирање 

радних група 

- Одређивање 

предмета 

истраживања,  

- мотивисање    

ученика,  

- помоћ у 

постављању 

циља пројекта 

 

- Разматрање 

предмета 

истраживања,  

- добијање 

неопходних 

додатних 

информација,  

- утврђивање 

циљева 

истраживања 

- Истраживање, 

- посматрање учење 

решавањем 

проблема 

- анализа и синтеза 

- функционално повезује знања, 

вештине и искустава  

- већи степен мотивације за овакав 

начин стицања знања 
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Планирање 

- Анализа 

проблема, 

утврђивање 

извора 

информација, 

постављање 

задатака, 

редослед улога 

у групи 

- Изношење 

предлога 

одговарајућег 

извора, 

- Подела рада у 

групи 

- избор материјала 

и метода рада 

- Формулисање 

задатка, 

утврђивање 

извора 

- Истраживање, 

- посматрање,  

- учење решавањем 

проблема 

- анализа и синтеза 

Уочавање сличности и различитости 

ради класификовања 

Oстваривање 

пројекта 

- Решавање 

постављених 

задатака 

- Расподела 

посебно 

одабраних 

материјала 

сваком ученику,  

- Консултације,  

- Координација,  

- Контрола 

урађеног,  

- Подстицање 

- Састављање 

плана рада,  

- Прикупљање 

информација,  

- Практично 

остваривање 

изабраних 

улога,  

- Испуњавање 

одговарајућих 

функција 

- истраживање, 

- дијалог 

- учење решавањем 

проблема 

- анализа и синтеза, 

- кооперативно 

учење 

- Користи интернет за учење и 

проналажење информација уз помоћ 

наставника 

- Придржава се договорених правила 

- Активно учествује у групном раду, уз 

размену мишљења 

Представљање 

пројекта 

- Анализа 

степена 

остварености 

сваког задатка,  

- Конструисање 

пројекта 

- Презентација 

наставног 

пројекта 

-  Помоћ 

ученицима при 

организацији 

презентације 

пројекта 

- Презентација  

пројекта 

- Рекламирање 

производа 

- Информисање о 

производу 

 

 

- демонстративна 

- дијалошка 

- илустративна 

 

- Испитивање својстава и особина, веза 

и узрочно-последичних односа 

- Добијене продукте учинити 

видљивим и представити их  другима 

- Ученици ће бити мотивисанији да 

убудуће раде оваквим начином 

 

Вредновање 

резултата 

пројекта 

- Оцена 

резултата 

наставног 

пројекта и 

процеса његове 

реализације 

- Уопштавање 

рецензија и 

мишљења, 

прогностичке 

оцене 

организације и 

реализација 

пројекта 

- Процена 

процеса 

реализације, 

подстицај за 

стицање нових 

знања 

-анализа, 

- дијалошка 

- Повезује резултате учења и рада са 

уложеним трудом. 
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- Процена 

оставарености 

резултата,  

- Тешкоће у 

реализацији,  

- Посебни 

успеси,  

- Квалитет 

представљања и 

обавештавања 

јавности 

- Оцењивање 

педагошког 

ефекта рада 

- Ученици 

оцењују читав 

процес, своју 

улогу и 

допринос у 

њему 

- Самооцењивање 

- Вербално изражавање спољашњих и 

унутрашњих запажања 

- Оспособљеност ученика за 

вредновање и самовредновање 

резултата рада 

Предлог тема за реализацију пројектне наставе 

1. Ђаци прваци – права и обавезе 

2. Боје и црте свуда око нас 

3. Хранимо се здраво 

4. Чистоћа је пола здравља 

5. Кућни љубимци 

6. Заборављене игре 

7. Кућа од хартије (картона) 

8. Шта ради одрасли свет с` јесени 

9. Наша планета и ми 

10. Славски обичаји – некад и сад 

11. Домаћа радиност 

12.  Зимски празници 

13.  Вредне руке чине чуда 

14. Посуђе које су наши преци користили 

15. Превозна средства 

16. Пролећни радови 

17.  Лепе речи и манири 

18. Правим костим по жељи 

19. Занимања родитеља 

20.  Пролећни обичаји, литије и сабори 
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II РАЗРЕД 

Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК    

Разред: 2. (ДРУГИ)    

Циљ предмета Задаци Наставне теме Начини и поступци остваривања програма 
Број часова 

по темама 

 

Циљ наставе српског језика јесте да 

ученици овладају основним 

законитостима српског књижевног 

језика на којем ће се усмено и 

писмено правилно изражавати,да 

упознају и овладају употребом 

латиничног писма,  да упознају,  

доживе и оспособе се да тумаче 

одабрана књижевна дела, 

позоришна, филмска и друга 

уметничка остварења из српске и 

светске баштине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- развијање љубави 

према матерњем језику и 

потребе да се он негује и 

унапређује;  

- основно описмењавање 

најмлађих ученика на 

темељима ортоепских и 

ортографских стандарда 

српског књижевног 

језика;  

- поступно и 

систематично 

упознавање граматике и 

правописа 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);  

 

 

Књижевност 

 

Језик  

 

Језичка култура  

 

 

 

 

 
вербални (монолошки и дијалошки)  

 

метод демонстрације (приказивање, 

илустрације, цртежи)  

 

метод драматизације  

 

учење путем открића  

 

истраживачки метод  

 

аналитичко – синтетички  

 

 

 

 

60 

 

95 

 

25 
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- развијање осећања за 

аутентичне естетске 

вредности у књижевној 

уметности;  

- оспособљавање ученика 

да читају и пишу 

латиничним писмом;  

- увежбавање и 

усавршавање гласног 

читања (правилног, 

логичког и изражајног) и 

читања у себи; 

   УКУПНО 180 

 

Допунска настава Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК    

Разред: 2. (ДРУГИ)    

Циљ Наставне теме 
Број часова по 

темама 

 

 

Циљ допунске наставе српског језика јесте да ученици овладају основним 

законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено и писмено 

правилно изражавати,да упознају и овладају употребом латиничног писма, 

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

унапређује;  

- основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и 

ортографских стандарда српског књижевног језика; 

 - поступно и систематично упознавање граматике и правописа 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);  

- оспособљавање ученика да читају и пишу латиничним писмом;  

- овладавање техником читања и писања на оба писма;  

- савладавање просте реченице (појам, главни делови);  

- стицање основних појмова о именицама, придевима и глаголима;  

- постепено увођење у тумачење основне предметности књижевног дела 

(осећања, догађаји, радње, ликови, поруке, језичко-стилске карактеристике);  

 

 

Говорна култура 

 

 

 

Књижевност 

 

 

 

Вештина читања и разумевања прочитаног 

 

 

Писано  изражавање 
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- овладавање усменим и писменим изражавањем према захтевима програма 

(препричавање,причање, описивање, извештавање);  

- постепено упознавање методологије израде писменог састава.  

 

 

 

Граматика и лексикологија 

   УКУПНО 36 

 

Предмет: Српски језик 

Разред: други 

Наставне теме Образовни стандарди по нивоима Начин провере 

 

 

 

 

 

 

Књижевност 

 

Језик  

 

Језичка култура  

 

1СЈ.0.1.1. познаје основна начела вођења разговора: уме да започне разговор, учествује у њему и 

оконча га; пажљиво слуша своје саговорнике  

1СЈ.0.1.2. користи форме учтивог обраћања 

1СЈ.1.4.3. препознаје врсте реченица по комуникативној функцији и по потврдности – 

одричности  

1СЈ.2.4.7. саставља реченице различите по комуникативној функцији и облику 

1СЈ.1.2.1. влада техником читања ћириличног и латиничког текста 

1СЈ.1.2.4. познаје и користи основе делове текста и књиге (наслов, пасус, име аутора; 

садржај, речник) 

1CJ.2.2.2. изводи једноставне закључке у вези са текстом, анализирајући и обједињујући 

информације исказане у различитим деловима текста (у различитим реченицама, 

пасусима, пољима табеле) 

1CJ.2.2.3. раздваја битне од небитних информација; одређује след догађаја у тексту 

информативном тексту 

1СЈ.1.5.2. препознаје књижевне врсте 

1СЈ.3.5.2. уочава узрочно-последичне везе међу догађајима1СЈ.0.1.4. уме да преприча 

изабрани наративни или краћи индормативни текст на основу претходне израде плана 

текста и издвајања значајних делова или занимљивих детаља 

1СЈ.1.3.3. почиње реченицу великим словом, завршава је одговарајућим интерпункцијским знаком 

1CJ.1.3.4. употребљава велико слово приликом писања личних имена, назива места 

(једночланих), назива школе 

1CJ.1.3.5. пише кратким потпуним реченицама једноставне структуре 

1CJ.1.3.6. издваја наслов, углавном се држи теме 

1СЈ.2.3.3. пише јасним и потпуним реченицама; варира језички израз (ред речи у 

реченици, типове реченица, дужину реченице...) 

1СЈ.1.2.4. познаје и користи основе делове текста и књиге (наслов, пасус, име аутора; 

 

 

 

 

 

Усмена провера 

(пропитивање) 

 

Писмена провера 

(писмени задатак, 

писмена вежба, 

контролни задатак, 

контролна вежба, тест 

знања, диктат, 

аутодиктат) 
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садржај, речник) 

1СЈ.3.2.3. разликује различита гледишта заступљена у информативном тексту  

1СЈ.1.5.2. препознаје књижевне врсте 

1СЈ.2.5.1. разликује лирску од епске песме 

1СЈ.3.5.2. уочава узрочно-последичне везе међу догађајима1СЈ.1.2.1. влада техником читања 

ћириличног и латиничког текста 

1СЈ.1.2.4. познаје и користи основе делове текста и књиге (наслов, пасус, име аутора; садржај, 

речник) 

1СЈ.2.2.4. успоставља везу између информација исказаних у линеарном и нелинеарном тексту 

1СЈ.3.2.3. разликује различита гледишта заступљена у информативном тексту 

1СЈ. 1.5.3. одређује главни догађај и ликове (који су носиоци радње) укњижевноуметничком тексту 

1СЈ.1.5.4. одређује време и место дешавања радње у књижевноуметничком тексту 

1СЈ.1.3.5. пише кратким потпуним реченицама једноставне структуре 

1СЈ.1.4.4.препознаје антонимију 

1СЈ.2.4.7. саставља реченице различите по комуникативној функцији и облику 

1СЈ.3.4.2. уме да промени облик променљивих речи према задатом критеријуму 

1CJ.0.1.3. казује текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха, без тзв. „певушења" или 

„скандирања" 

1СЈ.2.3.7. препознаје субјекат и глаголски предикат 

1СЈ.2.4.7. саставља реченице различите по комуникативној функцији и облику 

1СЈ.3.4.2. уме да промени облик променљивих речи према задатом критеријуму; 

заједничких именица према броју, а глагола, придева и заменица према роду и броју  

1СЈ.1.5.1. препознаје књижевне родове на основу формалних одлика поезије, прозе и 

драме  

1СЈ.1.3.5. пише кратким потпуним реченицама једноставне структуре 

1СЈ.2.3.6. саставља кратак наративни текст 

1СЈ.3.3.6. издваја пасусе1СЈ.0.1.4. уме да преприча изабрани наративни или краћи индормативни 

текст на основу претходне израде плана текста и издвајања значајних делова или занимљивих 

детаља  

1СЈ.1.2.1. влада техником читања ћириличног и латиничког текста 

1СЈ.1.2.4. познаје и користи основе делове текста и књиге (наслов, пасус, име аутора; садржај, 

речник) 

1СЈ.2.2.4. успоставља везу између информација исказаних у линеарном и нелинеарном тексту 

1СЈ.1.5.2. препознаје књижевне врсте 

1СЈ.3.5.2. уочава узрочно-последичне везе међу догађајима 

1СЈ.1.2.1. влада основном техником читања ћириличког текста 

1 СЈ.1.2.2. Одговара на једноставна питања у вези са текстом, проналазећи информације 

експлицитно исказане у једној реченици, пасусу, или у једноставној табели (ко, шта, где, када, 

колико и сл.)  
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1 СЈ.2.2.2. Изводи једноставне закључке у вези са текстом анализирајући и обједињујући 

информације исказане у различитим деловима текста (у различитим реченицама, пасусима, пољима 

табеле) 

1СЈ.1.3.8. користи скроман фонд речи (у односу на узраст); правилно их употребљава 

1СЈ.2.3.3. Пише јасним и потпуним реченицама; варира језички израз (ред речи у реченици, типове 

реченица, дужину реченице...) 1СЈ.1.3.4. употребљава велико слово приликом писања... 

1СЈ.2.3.7. препознаје субјекат и глаголски предикат 

1СЈ.3.4.2. уме да промени облик променљивих речи према задатом критеријуму; заједничких 

именица према броју, а глагола, придева и заменица према роду и броју 

1CJ.1.2.8. процењује садржај текста на основу задатог критеријума: да ли му се допада, да ли му је 

занимљив; да ли постоји сличност између ликова и ситуација из текста и особа и ситуација које су 

му познате; издваја речи које су му непознате 

1СЈ.1.5.2. препознаје књижевне врсте 

1СЈ.2.5.1. разликује лирску од епске песме 

1СЈ.3.5.2. уочава узрочно-последичне везе међу догађајима у тексту1СЈ.0.1.4. уме да преприча 

изабрани наративни или краћи индормативни текст на основу претходне израде плана текста и 

издвајања значајних делова или занимљивих детаља 

1СЈ.1.5.2. препознаје књижевне врсте 

1СЈ.2.5.1. разликује лирску од епске песме 

1СЈ.3.5.2. уочава узрочно-последичне везе међу догађајима у тексту 

1СЈ.0.1.4. уме да преприча изабрани наративни или краћи индормативни текст на основу претходне 

израде плана текста и издвајања значајних делова или занимљивих детаља 

1СЈ.1.3.5. пише кратким потпуним реченицама једноставне структуре 

1СЈ.2.3.6. саставља кратак наративни текст 

1СЈ.2.3.7. саставља кратак дескриптивни текст1СЈ.0.1.4. уме да преприча изабрани наративни или 

краћи индормативни текст на основу претходне израде плана текста и издвајања значајних делова 

или занимљивих детаља 

1СЈ.1.2.1. влада техником читања ћириличног и латиничког текста 

1СЈ.3.5.2. уочава узрочно-последичне везе међу догађајима 

1СЈ.1.4.4.препознаје антонимију 

1СЈ.2.4.7. саставља реченице различите по комуникативној функцији и облику 

1СЈ.3.4.2. уме да промени облик променљивих речи према задатом критеријуму; заједничких 

именица према броју, а глагола, придева и заменица према роду и броју 

1СЈ.1.3.8. користи скроман фонд речи (у односу на узраст); правилно их употребљава 

1СЈ.2.3.3. Пише јасним и потпуним реченицама; варира језички израз (ред речи у реченици, типове 

реченица, дужину реченице...) 

1СЈ.2.3.7. препознаје субјекат и глаголски предикат. 
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Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: МАТЕМАТИКА    

Разред: 2.(ДРУГИ)    

Циљ предмета Задаци Наставне теме Начини и поступци остваривања програма 
Број часова 

по темама 

 

Циљ наставе математикe 

јесте:  

да ученици усвоје 

елементарна математичка 

знања која су потребна за 

схватање појава и 

зависности у животу и 

друштву; да оспособи 

ученике за примену 

усвојених математичких 

знања у решавању 

разноврсних задатака из 

животне праксе, за 

успешно настављање 

математичког образовања и 

за самообразовање; као и 

да доприносе развијању 

менталних способности, 

формирању научног 

погледа на свет и 

свестраном развитку 

личности ученика. 

 

 

 
- да изграђује позитивне особине 

ученикове личности, као што су: 

истинољубивост, упорност, 

систематичност, уредност, тачност, 

одговорност, смисао за самостални 

рад;  

- да интерпретацијом математичких 

садржаја и упознавањем основних 

математичких метода допринесе 

формирању правилног погледа на 

свет и свестраном развитку 

личности ученика.  

- да ученици стичу способност 

изражавања математичким језиком, 

јасноћу и прецизност изражавања у 

писменом и усменом облику;  

- да ученици усвоје основне 

чињенице о скуповима, релацијама 

и пресликавањима;  

- да ученици савладају основне 

операције с природним, целим, 

рационалним и реалним бројевима, 

као и основне законе тих операција;  

- да ученици упознају најважније 

равне и просторне геометријске 

фигуре и њихове узајамне односе;  

- да оспособи ученике за прецизност 

у мерењу, цртању и геометријским 

конструкцијама; 

 

 

 

ГЕОМЕТРИЈСКА 

ТЕЛА И  ФИГУРЕ 

 

ПРИРОДНИ 

БРОЈЕВИ ДО 100 

 

 

 

 

 

 

 

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

 

 

 

 
вербални (монолошки и дијалошки)  

 

решавање проблема  

 

метод демонстрације (приказивање, 

илустрације, цртежи)  

 

метод драматизације  

 

учење путем открића  

 

метод игре  

 

истраживачки метод  

 

аналитичко - синтетички  

 

 

 

25 

 

 

145 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 УКУПНО 180 
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Допунска настава                                                   Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: МАТЕМАТИКА    

Разред: 2. (ДРУГИ)    

Циљ Наставне теме 
Број часова по 

темама 

 

Циљ допунске наставе математикe 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; 

- савладају сабирање и одузимање до 100; 

 - схвате множење као сабирање једнаких сабирака, упознају и користе термине и 

знак множења; 

 - упознају операцију дељења, користе термине и знак дељења; 

 - упознају (на примерима) комутативност и асоцијативност рачунских операција 

(без употребе ових назива);  

- савладају таблицу множења једноцифрених бројева и одговарајуће случајеве 

дељења (до аутоматизма);  

- умеју да прочитају и запишу помоћу слова збир, разлику, производ и количник, 

као и да знају да одреде вредност израза са две операције;  

 

 

ГЕОМЕТРИЈСКА ТЕЛА И  ФИГУРЕ 

 

ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ ДО 100 

 

МНОЖЕЊЕ 

 

ДЕЉЕЊЕ 

 

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

 

   УКУПНО 36 

 

Премет: Математика 

Разред: други 

Наставне теме Образовни стандарди по нивоима Начин провере 

 

 

 

 

 

ГЕОМЕТРИЈСКА ТЕЛА И  

ФИГУРЕ 

 

 

1MA.1.2.1. уме да именује геометријске објекте у равни (квадрат, 

круг, троугао, правоугаоник, тачка, дуж, права, полуправа и угао) и 

уочава међусобне односе два геометријска објекта у равни 

(паралелност, нормалност, припадност) 

1MA.2.2.1. уочава међусобне односе геометријских објеката у равни 

1MA.1.1.1. зна да прочита и запише дати број, уме да упореди бројеве 

 

 

 

 

 

 

Усмена провера (пропитивање) 

 

Писмена провера (писмени задатак, 
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ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ ДО 100 

 

 

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

по величини и  да прикаже број на датој бројевној полуправој. 

1MA.1.1.2. рачуна вредност бројевног израза са највише две 

операције сабирања и  одузимања у оквиру прве хиљаде  

1MA.2.1.1. уме да примени својства природних бројева (паран, 

непаран, највећи, најмањи, претходни, следећи број) и разуме 

декадни бројни систем 

1MA.2.1.3. сабира и одузима, рачуна вредност израза 

1МА.3.1.3. уме да израчуна бројевну вредност израза са више 

операција, поштујући приоритет 

1MA.2.1.4. рачуна вредност израза с највише две операције 

1MA.1.1.4. уме да на основу текста правилно постави израз са једном 

рачунском операцијом 

1MA.1.1.5. уме да решава једноставне једначине у оквиру прве 

хиљаде 

1MA.2.3.2. уме да израчуна n-ти део неке целине и обрнуто, упоређује 

разломке облика — (n <10) n  

1MA.1.1.5. уме да решава једноставне једначине у оквиру прве 

хиљаде 

1MA.2.3.2. уме да израчуна n-ти део неке целине и обрнуто, упоређује 

разломке облика — (n <10) n  

1MA.2.1.4. рачуна вредност израза с највише две операције  

1MA.2.1.5. уме да решава једначине  

1МА.3.1.1. уме да примени својства природних бројева у решавању 

проблемских задатака 

1МА.3.1.4. уме да решава сложеније проблемске задатке дате у 

текстуалној форми 

1MA.1.4.4. уме да чита једноставније графиконе, табеле и дијаграме 

1MA.2.4.2. зна јединице за време (секунда, минут, сат, дан, месец, 

година) и уме да претвара веће у мање и пореди временске интервале 

у једноставним 

1МА.3.4.1. зна јединице за време (секунда, минут, сат, дан, месец, 

година, век) и уме да претвара из једне јединице у другу и пореди 

временске интервале у сложенијим ситуацијама 

писмена вежба, контролни задатак, 

контролна вежба, тест знања) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: СВЕТ ОКО НАС    

Разред: 2.(ДРУГИ)    

Циљ предмета Задаци Наставне теме 
Начини и поступци 

остваривања програма 

Број часова 

по темама 

 

Општи циљ наставног предмета Свет 

око нас јесте упознавање себе, свог 

природног и друштвеног окружења и 

развијање способности за одговоран 

живот у њему. Затим: 

- развијање основних појмова о 

природном и друштвеном окружењу и 

повезивање тих појмова;  

- развијање способности запажања 

основних својстава објеката, појава и 

процеса у окружењу и уочавање 

њихове повезаности;  

- развијање основних елемената 

логичког мишљења;  

- развијање радозналости, 

интересовања и способности за активно 

упознавање окружења;  

- оспособљавање за самостално учење 

и проналажење информација;  

- интегрисање искуствених и научних 

сазнања у контуре система појмова из 

области природе и друштва;  

- стицање елементарне научне 

писмености и стварање основа за даље 

учење;  

- усвајање цивилизацијских тековина и 

упознавање могућности њиховог 

рационалног коришћења и 

дограђивања;  

- развијање еколошке свести.  

- развијање основних научних 

појмова из природних и 

друштвених наука;  

- развијање основних појмова о 

ширем природном и 

друштвеном окружењу – 

завичају;  

- развијање радозналости, 

интересовања и способности за 

активно упознавање окружења;  

- развијање способности 

запажања основних својстава 

објеката, појава и процеса у 

окружењу и уочавање њихове 

повезаности;  

- развијање основних елемената 

логичког мишљења;  

- стицање елементарне научне 

писмености, њена 

функционална применљивост и 

развој процеса учења;  

- оспособљавање за сналажење 

у простору и времену;  

- разумевање и уважавање 

сличности и разлика међу 

појединцима и групама;  

- коришћење различитих 

социјалних вештина, знања и 

умења у непосредном 

окружењу;  

- развијање одговорног односа 

према себи, окружењу и 

културном наслеђу.  

 

 

ГДЕ  ЧОВЕК  ЖИВИ 

 

 

 

КРЕТАЊЕ У ПРОСТОРУ И 

ВРЕМЕНУ 

 

 

 

ЉУДСКА  ДЕЛАТНОСТ 

 

 

 

ЖИВА И НЕЖИВА 

ПРИРОДА 

 

 

 

 
вербални (монолошки и 

дијалошки)  

 

метод демонстрације 

(приказивање, 

илустрације, цртежи)  

 

истраживачки метод  

 

аналитичко - синтетички  

 

метод експеримента  

 

учење путем открића  

 

 

 

15 

 

 

 

12 

 

 

 

 

17 

 

 

 

28 

УКУПНО 72 
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Допунска настава                                                   Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: СВЕТ ОКО НАС    

Разред: 2. (ДРУГИ)    

Циљ Наставне теме 
Број часова по 

темама 

 

Циљ допунске наставе предмета Свет око нас јесте да усвајањем знања, умења и 

вештина деца развијају своје сазнајне, физичке, социјалне и креативне 

способности, а истовремено спознају и граде ставове и вредности средине у којој 

одрастају, као и шире друштвене заједнице. Упознавање света око нас развија код 

деце сазнајне способности, формира основне појмове и постепено гради основе за 

систем појмова из области природе, друштва и културе. Истовремено, стичу се 

знања, умења и вештине које им омогућавају даље учење. Активним 

упознавањем природних и друштвених појава и процеса, подстиче се природна 

радозналост деце.  
Мотивишу се за схватање основних научних појмова из природних и друштвених 

наука, заразумевање основних појмова о ширем природном и друштвеном 

окружењу – завичају, развијање радозналости, интересовања и способности за 

активно упознавање окружења, развијање способности запажања основних 

својстава објеката, појава и процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности 

и развијање основних елемената логичког мишљења. 

 

ГДЕ  ЧОВЕК  ЖИВИ 

 

 

 

КРЕТАЊЕ У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ 

 

 

 

ЉУДСКА  ДЕЛАТНОСТ 

 

 

 

ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА 

 

   УКУПНО 36 

Предмет: Свет око нас 

Разред: други 

Наставне теме Образовни стандарди по нивоима Начин провере 

 

 

 

 

 

ГДЕ  ЧОВЕК  

ЖИВИ 

 

1ПД.1.6.2. зна основне типове насеља и њихове карактеристике 

1ПД.1.5.1. зна које друштвене групе постоје и ко су њихови чланови.  

1ПД.1.5.2. зна основна правила понашања у породици, школи, насељу. 

1ПД.2.5.1. зна које су улоге различитих друштвених група и њихових чланова 

1ПД.2.5.2.зна која су права и обавезе чланова у различитим друштвеним групама. 
1ПД.3.5.2.разуме да се права и обевезе чланова друшвених група међусобно допуњују 

1ПД.1.4.4. зна јединице за мерење времена: дан, недеља, месец, година, деценија и век 

1ПД.1.4.1. уме да препозна кретање тела у различитим појавама 

 

 

 

 

 

Усмена провера 

(пропитивање) 

 

 

Писмена провера 
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КРЕТАЊЕ У 

ПРОСТОРУ И 

ВРЕМЕНУ 

 

 

 

ЉУДСКА  

ДЕЛАТНОСТ 

 

 

 

ЖИВА И 

НЕЖИВА 

ПРИРОДА 

1 ПД.1.4.2.зна помоћу чега се људи оријентишу у простору: лева и десна страна, стране света, адреса, 

карактеристични објекти 

1ПД.1.4.5. уме да прочита тражене информације са часовника и календара 

1ПД.2.4.1.зна да кретање тела зависи од силе која на њега делује, врсте подлоге и облика тела 

1ПД.1.3.6. зна промене материјала које настају због промене температуре, услед механичког утицаја и 

деловања воде и ваздуха. 

1ПД.1.3.4. зна основна својства материјала: тврдоћа, еластичност, густина, растворљивост, провидност, 

намагнетисаност. 

1ПД.1.3.5.зна да својства материјала одређује њихову употребу и препознаје примере у свом окружењу 

1ПД.1.3.6. зна промене материјала које настају због промене температуре, услед механичког 

утицај а и деловања воде и ваздуха 

1ПД.2.3.3.разликује материјале који су добри проводници топлоте и електрицитета од оних који 

то нису. 

1ПД.2.3.4.зна да топлотна и електрична проводљивост материја одређују њихову употребу и препознаје 

примере у свом окружењу. 

 1ПД. 1.3.1. зна основна свој ства воде, ваздуха и земљишта  

1ПД.1.3.2. зна да су вода у природи, ваздух и земљиште састављени од више материјала  

1ПД.2.3.1.зна сложенија својства воде и ваздуха: агрегатно стање и кретање 

1ПД.2.3.2. зна да су различита својства воде, ваздуха и земљишта последица њиховог различитог састава. 

1ПД.2.3.4. зна да топлотна и електрична проводљивост материјала одређују њихову употребу и 

препознаје примере у свом окружењу  

1ПД.2.3.5. разликује повратне и неповратне промене материјала  

1ПД.2.3.6. разликује промене материјала при којима настају други материјали од оних промена 

материјала при којима не настају други материјали 

1ПД.1.1.2. зна ко и шта чини живу и неживу природу  

1ПД.1.1.3. зна заједничке карактеристике живих бића 

1ПД.2.1.1. разуме повезаност живе и неживе природе на очигледним примерима. 

1ПД.2.1.2. зна основне разлике између биљака, животиња и људи1ПД.1.1.4. уме да класификује жива 

бића према једном од следећих критеријума: изгледу, начину исхране, кретања и размножавања  

1ПД.1.1.5. препознаје и именује делове тела живих бића 

1ПД. 1.1.6. разликуј е станишта према условима живота и живим бићима у њима 

1ПД.2.1.6. разуме међусобну зависност живих бића у животној заједници.  

1ПД.2.2.3. зна основне мере заштите живе и неживе природе као природних ресурса. 

1ПД.2.2.4. зна шта је добробит животиња и поступке којима се оне штите 

1ПД.2.1.1. разуме повезаност живе и неживе природе на очигледним примерима.  

1ПД.2.1.5. разуме повезаност услова живота и живих бића у станишту 

1ПД.3.1.1. разуме повезаност живе и неживе природе на мање очигледним примерима 1ПД.1.2.3. 

(писмени задатак, 

писмена вежба, 

контролни задатак, 

контролна вежба, 

тест знања) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

разликује повољно и неповољно деловање човека по очување природе 

1 ПД.2.2.3. зна основне мере заштите живе и неживе природе као природних ресурса  

1ПД.2.2.4. зна шта је добробит животиња и поступке којима се она штити 

 

Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборнанастава 
Слободне наставне 

активности 

Предмет: СТРАНИ ЈЕЗИК    

Разред: 2.(ДРУГИ)    

Циљпредмета Задаци Наставнетеме 
Начини и поступци остваривања 

програма 

Број 

часова

по 

темама 

Подстакне развијање свести о сопственом 

напредовању ради јачања мотивације за учење 

језика.Олакша разумевање различитих култура и 

традиција. 

Подстиче употребу страног језика у личне сврхе 

и из задовољства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разумевање 

говора,разумевање писаног 

текста,усмено 

изражавање,интеракција,пис   

мено 

изражавање,функционално 

знање о језику. 
 

 

1.Hello 

and 

colours 

2. My face 

3. Animals 

4. Toys 

5. Food 

6. My body 

7. My home 

8. Clothes 

9.Holidays 

Уобличавање и поимање 

личних аутентичних 

доживљаја ученика 

кроз говор у групи и 

наставником,именовање 

предмета и ситуација и 

личности 

из непосредног и даљег 

окружења ученика. 

Вежбање писања и читања као 

и 

Говора на релацији 

наставник–ученик и ученик–

ученик.Активности и договор 

о правилима којихтреба 

да се придржавају 

учесници. 

Распоред седења(по могућ 

ству у круг)који 

Омогућује свим учесницима 

размене да виде једни друге. 

 

4 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

12 

   УКУПНО 72 
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Предмет: Енглески језик 

Разред: други 

Наставне теме Образовни стандарди по нивоима Начин провере 

 
1.Hello and colours  

2. My face 

3. Animals 

4. Toys 

5. Food 

6. My body 

7. My home 

8. Clothes 

9. Holidays 

 

Основни ниво 

- 1.1.1 Ученик pазуме фреквентне речи и једноставне исказе у јасно 

контекстуализованом и спором говору. 

- 1.1.3 Разуме кратка, једноставна, разговетно изговорена упутства. 

- 1.1.4 Разуме кратке поруке које се односе на једноставне информације и 

непосредно окружење 

- 1.1.10 Успоставља и одржава друштвени контакт користећи једноставна језичка 

средства  

- 1.1.11 Уз помоћ саговорника саопшава основне информације о себи и о вом 

непосредном окружењу. 

- 1.2.1 Препознаје и разумљиво изговара једноставне гласове и гласовне групе и 

препознаје основне интонацијске схеме.  

- 1.3.1 Познаје основне појаве свакодневног живота циљних култура (начин исхране, 

празници, разонода). 

 

 

Средњи ниво 

- 2.1.1 Разуме кратка саопштења и питања која се односе на познате теме. 

- 2.1.2 Ученик разуме уобичајене речи, изразе, фразе које се тичу његових 

непосредних доживљаја и сфера интересо 

- 2.1.7 Разуме кратка, појединачна упутства која се тичу његових непосредних 

потреба, уколико укључују визуелне елементе. Правилно записује познату лексику. 

- 2.2.1 Ученик познаје исправан изговор већине гласова и гласовних група. Ученик 

поседује основна знања о разликама у свакодневном животу различитих култура. 

 

Напредни ниво 

- 2.1.7 Разуме кратка, појединачна упутства која се тичу његових непосредних 

потреба, уколико укључују визуелне елементе. 

- 2.1.11 Уз дуже паузе описује или представља људе, предмете у свакодневној 

употреби, уобичајене активности. 

- 2.1.24 На матерњем језику преноси саговорнику општи смисао краћих текстова 

опште информативне природе (јеловник) 

- 2.2.4  Ученик поседује елементарни репертоар језичких средстава за савладавање 

типичних и уобичајених комуникативних ситуација. 

- 3.2.1 Ученик углавном правилно изговара све гласове и гласовне групе уз 

поштовање акценатско-интонацијских правила. 

- 1.3.1 Ученик поседује општа занња о свакодневном животу, друштву и култури 

страног језика. 

 

 

Стандардизовани тестови 
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Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: ЛИКОВНА КУЛТУРА    

Разред: 2.(ДРУГИ)    

Циљ предмета Задаци Наставне теме 
Начини и поступци 

остваривања програма 

Број часова 

по темама 

 

Циљ васпитно-

образовног рада у 

настави ликовне 

културе јесте да се 

подстиче и развија 

учениково 

стваралачко 

мишљење и 

деловање у складу 

са демократским 

опредељењем 

друштва и 

карактером овог 

наставног предмета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- настава ликовне културе има задатак да 

развија способност ученика за опажање облика, 

величина, светлина, боја, положаја облика у 

природи;  

- да развија памћење, повезивање опажених 

информација, што чини основу за увођење у 

визуелно мишљење;  

- стварање услова за разумевање природних 

законитости и друштвених појава;  

- стварати услове да ученици на сваком часу у 

процесу реализације садржаја користе технике и 

средства ликовно-визуелног изражавања;  

- развијање способности за препознавање 

традиционалне, модерне, савремене уметности;  

- развијати ученикове потенцијале у области 

ликовности и визуелности, те му помагати у 

самосталном изражавању коришћењем 

примерених техника и средстава;  

- развијати љубав према вредностима 

израженим у делима свих облика уметности;  

- да ствара интересовање и потребу за 

посећивање изложби, галерија, музеја и чување 

културних добара;  

- да осетљивост за ликовне и визуелне 

вредности коју стичу у настави, ученици 

примењују у раду и животу;  

- развијати сензибилитет за лепо писање;  

- развијати моторичке способности ученика.  

-КРЕТАЊЕ ОБЛИКА У 

ПРОСТОРУ; 

-ДЕЈСТВО СВЕТЛОСТИ НА 

КАРАКТЕР ОБЛИКА 

(СВЕТЛОСТ); 

-ЈЕДНОБОЈНА 

КОМПОЗИЦИЈА -

УПОТРЕБНИХ ПРЕДМЕТА 

(КЛУАЖ); 

-ПРЕОБЛИКОВАЊЕ 

МАТЕРИЈАЛА ИЛИ 

ПРЕДМЕТА ЊИХОВИМ 

СПАЈАЊЕМ (ВЕЗИВАЊЕ); 

-ЗНАЦИ И СИМБОЛИ; 

-ЗАМИШЉАЊА; 

-КОНТРАСТ; 

-ИНДИВИДУАЛНО 

КОРИШЋЕЊЕ 

РАЗЛИЧИТИХ 

МАТЕРИЈАЛА ЗА РАД 

(ПАКОВАЊЕ); 

-ЛЕПО ПИСАЊЕ СА 

КАЛИГРАФИЈОМ; 

АМБИЈЕНТ – СЦЕНСКИ 

ПРОСТОР; 

 

 

 

 

 
вербални (монолошки и 

дијалошки)  

 

метод демонстрације 

(приказивање, илустрације, 

цртежи)  

 

метод самосталног рада  

 

метод драматизације  

 

метод посматрања  

 

6 

 

4 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

4 

6 

12 

 

6 

 

16 

 

 

6 
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Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА    

Разред: 2.(ДРУГИ)    

Циљ предмета Задаци Наставне теме Начини и поступци остваривања програма 
Број часова 

по темама 

 

Циљ наставе Музичке културе 

јесте: 

- развијање интересовања, музичке 

осетљивости и креативности;  

- оспособљавање за разумевање 

могућности музичког изражавања; 

- развијање осетљивости за 

музичке вредности упознавањем 

музичке традиције и културе свога 

и других народа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- неговање способности 

извођења музике 

(певање/свирање);  

- стицање навике 

слушања музике, 

подстицање доживљаја и 

оспособљавање за 

разумевање музичких 

порука;  

- подстицање 

стваралачког ангажовања 

у свим музичким 

активностима (извођење, 

слушање, истраживање и 

стварање музике);  

- упознавање 

традиционалне и 

уметничке музике свога 

и других народа;  

- развијање критичког 

мишљења;  

- упознавање основа 

музичке писмености и 

изражајних средстава 

музичке уметности.  

 

 

 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

А)ПЕВАЊЕ И 

Б)СВИРАЊЕ 

 

 

 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

 

 

 

СТВАРАЊЕ МУЗИКЕ 

 

 

 

 

 
вербални (монолошки и дијалошки)  

 

метод демонстрације (приказивање, 

илустрације, цртежи)  

 

метод драматизације  

 

учење путем открића  

 

аудитивна метода  

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

6 

 

 

 

4 

   УКУПНО 36 
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Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ    

Разред: 2.(ДРУГИ)    

Циљ предмета Задаци Наставне теме Начини и поступци остваривања програма 
Број часова 

по темама 

 

Циљ физичког васпитања јесте да 

разноврсним и систематским 

моторичким активностима, у 

повезаности са осталим васпитно-

образовним подручјима, 

допринесе интегралном развоју 

личности ученика (когнитивном, 

афективном, моторичком), развоју 

моторичких способности, 

стицању, усавршавању и примени 

моторичких умења, навика и 

неопходних теоријских знања у 

свакодневним и специфичним 

условима живота и рада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задаци наставе физичког 

васпитања јесу:  

- подстицање раста, 

развоја и утицање на 

правилно држање тела;  

- стицање моторичких 

способности;  

- развој и усавршавање 

моторичких способности;  

- стицање теоријских 

знања неопходних за 

њихово усвајање ради 

разумевања значаја и  

суштине физичког 

васпитања дефинисаног 

циљем овог васпитно-

образовног  

подручја;  

- формирање морално-

вољних квалитета 

личности;  

- оспособљавање ученика 

да стечена умења, знања 

и навике користе у 

свакодневним  

 

условима живота и рада;  

- стицање и развијање 

свести о потреби 

здравља, чувања здравља 

и заштити природе и  

човекове средине. 

ХОДАЊЕ И ТРЧАЊЕ; 

 

СКАКАЊЕ И 

ПРЕСКАКАЊЕ; 

 

ВЕЖБЕ УПОРОМ 

РУКАМА; 

 

БАЦАЊЕ И 

ХВАТАЊЕ; 

 

ВИШЕЊА И  

ПЕЊАЊА; 

 

ВЕЖБЕ НА ТЛУ; 

 

ВЕЖБЕ РАВНОТЕЖЕ; 

 

ВЕЖБЕ 

РЕКВИЗИТИМА; 

 

РИТМИЧКЕ ВЕЖБЕ И 

НАРОДНИ ПЛЕСОВИ; 

 

МИНИМАЛНИ 

ОБРАЗОВНИ 

ЗАХТЕВИ 

 

 

 

 

 
вербални (монолошки и дијалошки)  

 

метод демонстрације (приказивање, 

показивање, илустрације, цртежи, скице, 

дијаграми)  

 

метод драматизације  

 

метод имитације  

 

метод вежбања и игре  

 

аналитичко – синтетички  

 

27 

 

16 

 

 

11 

 

 

18 

 

 

7 

 

4 

 

9 

 

 

6 

 

 

8 

 

 

 

2 

 

 

 

   УКУПНО 108 
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Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: ВЕРСКА НАСТАВА    

Разред: 2.(ДРУГИ)    

Циљ предмета Задаци Наставне теме 
Начини и поступци остваривања 

програма 

Број часова 

по темама 

• упознавање ученика са 

садржајима и начином рада 

• мотивисање ученика за 

похађање часова верске 

наставе 

 

 

 

 

 

 

 

 

моћи да сагледа садржаје 

којима ће се бавити 

настава Православног 

катихизиса у току 2. 

разреда основне школе; 

моћи да уочи какво је 

његово предзнање из 

градива Православног 

катихизиса обрађеног у 

претходном разреду 

школовања. 

 

 

I – УВОД 

1. Ми смо Црква – 

уводни час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Катихизација као литургијска 

делатност- заједничко је дело 

катихете (вероучитеља) и 

његових ученика. 

 

Катихета (вероучитељ) би требало 

стално да има науму да катихеза не 

постоји ради гомилања 

информација („знања о вери“), већ 

као настојање да се учење и 

искуство Цркве лично усвоје и 

спроведу у живот кроз слободно 

учешће у богослужбеном животу 

Цркве. 

 

На почетку сваке наставне теме 

ученике би требало упознати са 

циљевима и исходима наставе, 

садржајима по темама, начином 

остваривања програма рада, као и 

са начином вредновања њиховог 

рада. 

 

Увод – 1 

 

Моје место 

у Цркви – 6 

 

Литургијске 

службе  – 6 

 

Живот у 

Цркви – 

лепота 

празника -6 

 

Трпеза 

Господња – 5 

 

Света 

Литургија – 

прослава 

Васкрсења–5 

 

• омогућити ученицима 

разумевање Крштења као 

уласка у Божју породицу 

• омогућити ученицима да 

разликују појмове: Црква, 

храм, Литургија 

  указати ученицима да је 

учешће у Литургији 

• знати да се 

Крштењем постаје 

члан Цркве 

• знати да је 

Црква заједница 

потпуно 

другачија од свих 

• знати  да је Црква 

II – МОЈЕ МЕСТО 

У ЦРКВИ 
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засновано на слободи 

 

 

 

 

 

 

• ученицима пружити 

основно знање о 

литургијским службама 

• омогућити ученицима да 

уоче да Црква не може 

да постоји без свих 

служби 

• омогућити ученицима да 

уоче да свако у Цркви има 

своју службу 

 

 

 

 

 

 

заједница са Богом 

• разликовати значења 
појмова Црква (заједница) 
и храм (место на којем се 
сабирамо)  

 

 

 

 

•препознатииименовати 

основне службе које 

постоје на Литургији 

• знати  дасвако 

У Цркви има своју 

службу 

• уочити 

међусобну 

повезаност 

служби у Цркви 

• моћи да објасни службу 
Епископа уЦркви 

• уочити да 

Eпископ 

предводи 

молитву Цркве 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 
ЛИТУРГИЈСКЕ 

СЛУЖБЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В р ст е  н аст аве  

 

Настава се реализује кроз 

следеће облике наставе: 

 

 теоријска настава (35 часова) 

практична настава (1 час) 

 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 погледуупотребе 
разноврсних метода,облика рада и 
наставних 

средстава  

Евалуација  наставе  

Евалуацију наставе (процењивање 
успешности реализације наставе и 
остварености задатака и исхода 
наставе) наставник ће остварити на 
два начина: 

Икона – 

прозор у 

вечност - 5 

 

Евалуација – 

1+1 
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• ученицима пружити 

основно знање о великим 

празницима Цркве 

• указати ученицима да се 

празници прослављају 

литургијски – на 

заједничкој молитви 

• ученицима пружити 

основно знање о важности 

личности Пресвете 

Богородице 

 

 

 

пружити ученицима 

неопходно знање 

да у Литургији свет 

приносимо Богу 

• омогућити ученицима 

основ за разумевање да се 

кроз Причешће остварује 

наша заједница са Богом 

• ученицима пружити 
основно знање о 
предметима који се 
користе на Литургији 

 

 

•уочити   разлог   нaшег   

великог поштовања према 

Богородици 

•  знати  да  је 

Богородица  много 

волела Бога и желела да 

му служи и да много 

воли насуочити  да 

Богородицу сматрамо 

светијом од свих светих 

 знaти молитву  

Богородице Дјево 

 

•моћи да увиди и каже 

зашто приносимо 

дарове природе Богу 

• уочити да су дарови 

које приносимо Богу, 

свет у малом 

моћи на елементарном 

нивоу да препозна и 

именује литургијске 

предмете 

•уочити да је 
заједничка трпеза 

 

IV – ЖИВОТ У ЦРКВИ 

– ЛЕПОТА 

ПРАЗНИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V – ТРПЕЗА 

ГОСПОДЊА 

 

 

 

 

 

 

 процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

путем анкетних евалуационих 

листића; 

ппровером 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; 
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• упознати ученике са 

основним елементима славе и 

њеном везом са Литургијом 

 

• пружити ученицима основ 

за разумевање Литургије 

као догађаја остварeња наше 

заједнице са Богом 

• побољшати знање о 

догађајима везаним за 

Васкрсење Христово 

 

 

 

 

 

• приближити ученицима 

појам Царства Божјег 

указати на иконе као на 

посебну пројаву Царства 

Небеског 

• приближити ученицима 

појам светих 

израз љубави 

• знати да је Литургија 
заједничка трпеза око 
које се окупљају 
чланови Цркве 

• препознати  значај 

празновањаВаскрса 

• проширити  своја знања 

Христовом Васкрсењу 

•  уочити 

дајеХристовоВаскрс 

ње изузетан догађај у који 

је укључена читава 

природа 

• знати  да је Христос 

увек са нама 

• знати  да наброји 

основне делове храма 

• уочити да је 

унутрашњост храмова 

уређена за служење 

Литургије 

према храму и иконама 

 

 

 

 

 

 

VI – СВЕТА 

ЛИТУРГИЈА – 

ПРОСЛАВА 

ВАСКРСЕЊА 

 

 

 

 

 

 

 

VII 

ИКОНА - 

ПРОЗОР У 

ВЕЧНОСТ 

 

   УКУПНО 36 
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Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ    

Разред: 2.(ДРУГИ)    

Циљ предмета Задаци Наставне теме Начини и поступци остваривања програма 
Број часова 

по темама 

 

Општи циљ предмета: 

 Сазнање о себи и другима 

је подстицање развоја 

личности и социјалног 

сазнања код ученика другог 

разреда основне школе. 

Овај предмет треба да 

пружи могућност 

ученицима да постану 

активни учесници у 

процесу образовања и 

васпитања, и да изграде 

сазнања, умења, 

способности и вредности 

неопходне за формирање 

аутономне, компетентне, 

одговорне и креативне 

личности, отворене за 

договор и сарадњу, која 

поштује и себе и друге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У образовно-васпитном раду на 

реализацији овог предмета 

разликујемо неколико основних 

задатака:  

- подстицање групног рада, 

договарања и сарадње са 

вршњацима и одраслима;  

- подстицање развоја 

самопоуздања и личне 

одговорности;  

- оспособљавање ученика да 

препознају и разумеју 

сопствене потребе и потребе 

других, и да штите и остварују 

своје потребе на начин који не 

угрожава друге;  

- развијање свести о потреби 

уважавања различитости и 

особености; уочавање и 

превазилажење стереотипа 

везаних за пол, узраст, изглед, 

понашање, порекло;  

- оспособљавање ученика за 

ненасилно решавање сукоба;  

- развијање појма пријатељства;  

- оспособљавање ученика да 

разумеју неопходност правила 

која регулишу живот у 

заједници и да кроз договарање 

активно доприносе поштовању 

или мењању правила сагласно 

са потребама;  

- оспособљавање ученика да 

упознају и уважавају дечја 

 
Сарадња 

савршњацима и 

одраслима  

 
Самопоштовања и  

уважавања других  

 
Заштита  

сопствених осећања 

и потреба , 

поштовање осећања 

и потреба других  

 
Комуникативне  

способности,  

ненасилна кому-  

никација  

 
Ненасилне 

комуникација и 

решавање сукоба  

 
Непосредно 

друштвено 

окружење;развој 

школе по мери детета  

 
Дечја права  

 
 

 
Основне људске 

вредности  

 

 

 

реализација интерактивних радионица;  

 

јасно артикулисање циља активности и 

договор о правилима којих се придржавају 

сви учесници;  

 

искуствено учење кроз игровни контекст;  

 

уобличавање и поимање личних доживљаја 

и ставова ученика кроз размену у групи;  

 

константно подстицање и одржавање 

интересовања и сазнајне мотивације 

ученика; 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

7 

 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

6 

 

4 

 

 

2 
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права и да буду способни да 

активно учествују у њиховом 

остваривању;  

- развијање и неговање 

еколошке свести;  

- развијање моралног 

расуђивања и неговање 

основних људских вредности;  

- оспособљавање ученика да 

активно доприносе развоју 

школе по мери детета.  

 

Евалуација  
 

   УКУПНО 36 

 

 
Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: НАРОДНА ТРАДИЦИЈА    

Разред: 2. (ДРУГИ)    

Циљ предмета Задаци Наставне теме 
Начини и поступци остваривања 

програма 

Број часова 

по темама 

 

Остварити директно 

увођење ученика у 

активности 

ревитализације традиције 

кроз непосредно 

упознавање материјалне и 

духовне традицијске 

културе свог народа и 

народа у ужем и ширем 

окружењу. 

 

 

 

 

Усвајање елементарних знања о:  

разлици између фолклорног и актуелног 

окружења, и то кроз:  

- упознавање са основним фолклорним 

текстовима (бајке, легенде, приче,песме, 

пословице);  

- упознавање са дечјим фолклором (игре и 

кратке текстуалне форме као што су загонетке, 

успаванке, разбрајалице итд.);  

- усвајање елементарних знања о носећим 

наставним мотивима 

годишњем циклусу, и то кроз познавање:  

- основних разлика између градског и сеоског 

начина живота,  

- основних сезонских радова,  

- основних обичајно-обредних радњи везаних за 

те радове,  

- основних и општих празника,  

- обичајно-обредних радњи везаних за те 

празнике.  

 

1.Биљке   2. Кућа 

 

Уводни час 

 

Од пећине до 

солитера 

 

Од темеља до крова 

 

Кућица у цвећу трава 

око ње 

У кући и око ње 

 

Кућа до куће, село и 

град 

  

 
 

 

 

 

 

 
вербални (монолошки и 

дијалошки)  

 

метод демонстрације 

(приказивање, илустрације, 

цртежи)  

 

метод драматизације  

 

учење путем открића  

 

 

 

 

2 

 

6 

 

6 

 

10 

 

9 

 

 

3 

   УКУПНО 36 
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Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: ЧУВАРИ ПРИРОДЕ    

Разред: 2. (ДРУГИ)    

Циљ предмета Задаци Наставне теме 
Начини и поступци остваривања 

програма 

Број часова 

по темама 

 

 

- разумевање појава везаних за 

непосредну животну околину;  

- препознавање негативних 

појава у човековом односу 

према животној средини;  

- уочавање узрочно-

последичних веза у животној 

средини;  

- уочавање узрочно-

последичних веза у животној 

средини извођењем 

једноставних огледа;  

- васпитавање ученика да чува 

и уређује простор у коме живи 

и учи;  

- развијање правилног става и 

критичког мишљења.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задаци наставе предмета Чувари 

природе јесу:  

- разумевање појава везаних за 

непосредну животну средину;  

- препознавање негативних појава 

у човековом односу према 

животној средини (квалитет воде, 

ваздуха, земљишта, хране, биљног 

и животињског света);  

- уочавање узрочно-последичних 

веза у животној средини;  

- уочавање узрочно-последичних 

веза у животној средини 

извођењем једноставних огледа;  

- васпитавање ученика да чува и 

уређује простор у коме живи и 

учи;  

- стицање навика одговорног 

понашања према животињама;  

- развијање интересовања и 

способности за активно 

упознавање и чување животне 

средине;  

- решавање једноставних проблем-

ситуација - самостално и у тиму;  

- развијање правилног става и 

критичког мишљења.  

 

 
Животна средина  

 

Природне појаве и 

промене у животној 

средини  

 

Загађивање животне 

средине  

 

Заштита животне 

средине и заштита 

здравља  
 

 

 

 

 

 
вербални (монолошки и дијалошки)  

 

метод демонстрације (приказивање, 

илустрације, цртежи)  

 

метод драматизације  

 

учење путем открића  

 

експериментални метод  

 

 

 

8 

 

 

8 

 

9 

 

 

 

11 

   УКУПНО 36 
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Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА    

Разред: 2. (ДРУГИ)    

Циљ предмета Задаци Наставне теме 
Начини и поступци остваривања 

програма 

Број часова 

по темама 

 

 

-развијање способности 

решавања једноставних 

задатака уз помоћ рачунара  
 

-развијање умења и вештина за 

коришћење рачунара у игри  

-развијање кретивности у раду  

-развијање сарадње и узајамне 

помоћи  

-оспособљавање ученика за 

унос, уређивање, чување, 

снимање и штампање текста  

-развијање смисла за лепо и 

уредно  

- Развијање моторичких способности уз 

коришћење материјала, прибора, алата, 

уређаја и рачунара;  

- развијање креативности, логичког 

мишљења и способности комбиновања;  

- развијање конструкторских вештина;  

- упознавање и употреба образовних 

програма;  

- упознавање једноставног програма за 

цртање и одговарајуће “алате”;  

- развијање умења и вештина за 

коришћење материјала, прибора, алата 

и рачунара у игри и свакодневном 

животу;  

- развијање способности решавања 

једноставних задатака уз помоћ 

рачунара.  

 

 

-Алгоритамски начин 

мишљења 

 

 

-ИКТ 

 

 

-Безбедност 

 

 

 

 

 
вербални (монолошки и дијалошки)  

 

метод демонстрације (приказивање, 

показивање, илустрације, цртежи)  

 

истраживачки метод  

 

учење путем открића  

 

 

 

16 

 

 

16 

 

 

4 

   УКУПНО 36 

 

Допунска настава         Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: Драмска секција 

Разред: 2. (ДРУГИ)    

Циљ Наставне теме Број часова  

 

 

Циљ драмске секцијејесте да ученици овладају основним правилима српског 

књижевног језика на коме ће се усмено правилно изражавати; 

 развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује; 

усвајање појма драмског текста; 

усвајање појма глумац, редитељ, сцена, сценограф, костим, костимограф, 

 

 

Формирање драмске секције и одабир драмских 

текстова 

 

Новогодишњи програм 
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кореограф; 

развијање љубави код ученика према различитим књижевним жанровима;  

оспособљавање ученика да се успешно служе књижевним језиком у различитим 

видовима усмене комуникације и у резличитим ситуацијама; 

оспособљавање и усавршавање ученика за правилно, логично и изражајно читање 

и усмено извођење драмског текста. 

 

 

 

 

Светосавска приредба 

 

Драмски текстови о мајци и баки поводом 8. 

марта 

 

Припрема драмских текстова из лектире 

 

Драмски комади на тему ђачког живота 

 

Завршна свечаност и сумирање резултата 

   УКУПНО 36 
 

 

Допунска настава         Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: Рецитаторска секција 

Разред: 2. (ДРУГИ)    

Циљ Наставне теме Број часова  

 

 

Циљ рецитаторске секцијејесте да ученици овладају основним правилима српског 

књижевног језика на коме ће се усмено правилно изражавати; 

 развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује; 

усвајање појма лирске описне песме;  

развијање љубави код ученика према различитим књижевним жанровима;  

оспособљавање ученика да се успешно служе књижевним језиком у различитим 

видовима усмене комуникације и у резличитим ситуацијама; 

оспособљавање и усавршавање ученика за правилно, логично и изражајно читање 

и усмено казивање рецитација. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирање рецитаторске секције и одабир 

рецитација 

 

Новогодишња свечаност 

 

Светосавска приредба 

 

8. март 

 

Најрецитатор-припрема за такмичење 

 

Песме о пролећу и природи 

 

Завршна свечаност и сумирање резултата 

 

   УКУПНО 36 
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III РАЗРЕД 

Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК    

Разред: 3.(ТРЕЋИ)    

Циљ предмета Задаци Наставне теме Начини и поступци остваривања програма 
Број часова 

по темама 

Циљ наставе српског језика 

јесте да ученици овладају 

основним законитистима 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 књижевно-уметничких 

дела разних жанрова. 

 

Поступно и систематично 

оспособљавање ученика за 

логичко схватање и критичко 

процењивање текста. 

 

Развијање потребе за књигом, 

спопсобности да се њоме 

самостално служи. 

 

Развијање љубави према матерњем 

језику и потребе да се он негује и 

развија. 

 

Поступно и систематично 

 

 

Књижевност: 

-лирика 

-епика 

-драма 

 

 

-Језик: 

-граматика 

-правопис 

 

 

-Језичка култура 

Вербална(монолошка и дијалошка) 

 

Текстуална 

 

Илустративна 

 

Демонстративна 

 

Учење путем открића 

 

Кооперативна 

 

Интерактивна 

 

Амбијентална 

 

Посматрачка 

 

Стрип 

 

Игра 

 

 

-Начин остваривања програма у настави 

српског језика остварује се  кроз програмске 

захтеве у оквиру језика, књижевности и 

 

 

 

 

 

105 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

41 
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упознавање граматике и правописа 

српског језика. 

 

Упознавање језичких појава и 

појмова, овладавање нормативном 

граматиком и стилским 

могућностима српског језика. 

 

Развијање смисла и способности за 

правилно, течно, економично и 

уверљиво, усмено и писмено 

изражавање. 

 

Богаћење речника, језичког и 

стилског израза. 

 

Оспособњавање за успешно 

служење књижевним језиком у 

различитим видовима његове 

усмене и писмене употребе и у 

различитим комуникативним 

ситуацијама (улога говорника, 

саговорника, слушаоца и читаоца). 

 

Развијање поштовања према 

културној баштини и потребе да се 

она негује и унапређује. 

 

Развијање патриотизма и 

васпитавање у духу мира, 

културних односа и сарадње међу 

људима. 

језичке културе.  

-У оквиру наставне теме „ Језик“ остварују 

се програмски захтеви из граматике, 

правописа и ортоепије. Из књижевности : 

лирика, епика, драма и научно популарни и   

информативни текстови . Језичка култура 

подразумева основне облике усменог и 

писменог изражавања.   

-У настави језика оспособљавају се за 

правилну усмену и писмену комуникацију а 

захтеви су усмерени на језичка правила , 

граматичке норме и њихову функцију. У 

настави књижевности ученици се 

оспособљавају за читање и тумачење текста, 

и упознавање књижевних и функционалних 

појмова. Настава језичке културе 

подразумева богаћење језичке културе 

ученика кроз говорне вежбе ,писмене 

вежбе,писмене радове, изражајно казивање 

уметничких описних текстова,аутодиктате. 

   УКУПНО 180 
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Допунска настава Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК    

Разред: 3. (ТРЕЋИ)    

Циљ Наставне теме 
Број часова по 

темама 

 

Циљ допунске наставе српског језика јесте да ученици овладају основним 

законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено и писмено 

правилно изражавати. 

Развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује. 

Оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима 

његове усмене и писмене употребеи у различитим комуникационим 

ситуацијама(улога говорника, саговорника, слушаоца и читаоца). 

Уочавање ликова, теме, поруке, карактеристика књижевног дела. 

Овладавање техником читања и писања на оба писма. 

Савладавање просте реченице. 

Савладавање појма раченице и главних делова реченице. 

Свладавање реченица по значењу и облику. 

Стицање основних појмова о врстама речи:именице, глаголи и придеви. 

 

 

 

 

 

Књижевност 

 

Језик : граматика и правопис 

 

Култура изражавања (усмено и писмено) 

 

   УКУПНО 36 

 

Предмет: Српски језик 

Разред: трећи 

Наставне теме 
Образовни стандарди по нивоима 

( Искази описују шта ученик/ученица зна и уме из наведене теме/области) 
Начин провере 

ЈЕЗИК 

Основни ниво 

Граматика и лексикологија  

1СЈ.1.4.1. препознаје врсте речи (именице, заменице, придеве, бројеве и глаголе)  

1СЈ.1.4.2. препознаје граматичке категорије променљивих речи (род и број заједничких именица) 

и глаголско време (презент, перфекат и футур)  

1СЈ.1.4.3. препознаје врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне, упитне, узвичне, 

заповедне) и по потврдности/одричности (потврдне и одричне)  

Вежбе: 

- ортоепске 

- ортографске  

- лексичке  

- синтаксичке  

- семантичке  

- правописне 
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1СЈ.1.4.4. препознаје антонимију 

1СЈ.1.4.5. познаје значења речи и фразеологизама који се употребљавају у свакодневној 

комуникацији (у кући, школи и сл.) 

Писано изражавање (правопис) 

1СЈ.1.3.1. пише писаним словима ћирилице  

1СЈ.1.3.2. уме да се потпише  

1СЈ.1.3.3. почиње реченицу великим словом, завршава је одговарајућим интерпункцијским 

знаком  

1СЈ.1.3.4. употребљава велико слово приликом писања личних имена, назива места 

(једночланих), назива школе       

1СЈ.1.3.5. пише кратким потпуним реченицама једноставне структуре 

Средњи ниво 

Граматика и лексикологија 

1СЈ.2.4.1. одређује врсте речи (именице, заменице, придеве, бројеве и глаголе)  

1СЈ.2.4.2. препознаје подврсте речи (властите и заједничке именице; описне, присвојне и 

градивне придеве; личне заменице; основне и редне бројеве)  

1СЈ.2.4.3. препознаје лице, род и број личних заменица у номинативу                     1СЈ.2.4.4. 

препознаје граматичке категорије глагола (лице, број и род) и уме да пребаци глаголе из једног 

глаголског времена у друго  

1СЈ.2.4.5. препознаје субјекат и глаголски предикат   

1СЈ.2.4.6. одређује врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне, упитне, узвичне, 

заповедне) и по потврдности/одричности (потврдне и одричне)  

1СЈ.2.4.7. саставља реченице различите по комуникативној функцији и облику 

1СЈ.2.4.8. препознаје синонимију  

1СЈ.2.4.9. познаје значења речи и фразеологизама који се јављају у школским текстовима (у 

уџбеницима, књигама из лектире и сл.) и правилно их употребљава 

Писано изражавање (правопис) 

1СЈ.2.3.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу)  

1СЈ.2.3.2. употребљава велико слово приликом писања имена држава и места и њихових 

становника; користи наводнике при навођењу туђих речи; правилно пише присвојне придеве (-

ов/-ев/-ин, -ски/-чки/-шки); правилно пише гласове ћ, ч, ђ, џ; правилно пише сугласник ј у 

интервокалској позицији; правилно пише речцу ли и речцу не; употребљава запету при 

набрајању  

1СЈ.2.3.3. пише јасним и потпуним реченицама; варира језички израз (ред речи у реченици, 

типове реченица, дужину реченице...) 

Напредни ниво 

Граматика и лексикологија 

- стилске 

- диктати 

- мапе ума 

- наставни 

листић 

 



62 

 

1СЈ.3.4.1. именује врсте и подврсте речи (властите и заједничке именице; описне, присвојне и 

градивне придеве; личне заменице; основне и редне бројеве; глаголе)  

1СЈ.3.4.2. уме да промени облик променљивих речи према задатом критеријуму: заједничких 

именица према броју, а глагола, придева и заменица према роду и броју  

1СЈ.3.4.3. препознаје прави објекат (у акузативу) и прилошке одредбе за време, место и начин     

1СЈ.3.4.4. одређује значења непознатих речи и фразеологизама на основу ситуације и 

текста/контекста у којем су употребљени  

1СЈ.3.4.5. употребљава речи у основном и пренесеном/фигуративном значењу 

Писано изражавање (правопис) 

1СЈ.3.3.1. пише јасним, потпуним, добро обликованим реченицама; користи разноврсне 

синтаксичке конструкције, укључујући и сложене 

 

КЊИЖЕВНОСТ 

Основни ниво 

Вештина читања и разумевање прочитаног 

1СЈ.1.2.1. влада основном техником читања ћириличког и латиничког текста  

1СЈ.1.2.2. одговара на једноставна питања у вези са текстом,  проналазећи информације 

експлицитно исказане у једној реченици, пасусу,  или у једноставној табели (ко, шта, где, када, 

колико и сл.)  

1СЈ.1.2.3. препознаје да ли је тражена информација, која може да буде исказана на различите 

начине (синонимија, парафраза), садржана у тексту  

1СЈ.1.2.4. познаје и користи основне делове текста и књиге (наслов, пасус, име аутора; садржај, 

речник)  

1СЈ.1.2.5. одређује основну тему текста  

1СЈ.1.2.6. разуме дословно значење текста  

1СЈ.1.2.7. разликује књижевноуметнички од информативног текста   

1СЈ.1.2.8. процењује садржај текста на основу задатог критеријума: да ли му се допада, да ли му 

је занимљив; да ли постоји сличност између ликова и ситуација из текста и особа и ситуација 

које су му познате; издваја речи које су му непознате 

Књижевност 

1СЈ.1.5.1. препознаје књижевне родове на основу формалних одлика поезије, прозе и драме   

1СЈ.1.5.2. препознаје књижевне врсте (бајку и басну)                       

1СЈ.1.5.3. одређује главни догађај и ликове (који су носиоци радње) у књижевноуметничком 

тексту  

1СЈ.1.5.4. одређује време и место дешавања радње у књижевноуметничком тексту 

Средњи ниво 

Вештина читања и разумевање прочитаног 

1СЈ.2.2.1. чита текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха; уме да одреди на ком 

Вежбе: 

- препричавања 

- причања 

- описивања 

- извештавања 

- лексичке  

- синтаксичке  

- семантичке  

- стилске 

- домаћи 

писани 

задаци 

- школски 

писани 

задаци 

- слободни 

састави 

- изражајно 

казивање 

напамет 

научених 

текстова 

- мапе ума 

- наставни 

листић 
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месту у тексту је пауза, место логичког акцента; који део текста треба прочитати брже, а који 

спорије   

1СЈ.2.2.2. изводи једноставне закључке у вези са текстом, анализирајући и обједињујући 

информације исказане у различитим деловима текста (у различитим реченицама, пасусима, 

пољима табеле)  

1СЈ.2.2.3. раздваја битне од небитних информација; одређује след догађаја у тексту  

1СЈ.2.2.4. успоставља везу између информација исказаних у линеарном и нелинеарном тексту 

(нпр. проналази део/детаљ који је приказан на илустрацији, у табели, или на дијаграму)   

1СЈ.2.2.5. одређује основни смисао текста и његову намену  

1СЈ.2.2.6. препознаје  фигуративно значење у тексту  

1СЈ.2.2.7. изводи једноставне закључке на основу текста (предвиђа даљи ток радње, објашњава 

расплет, уочава међусобну повезаност догађаја, на основу поступака јунака/актера закључује о 

њиховим особинама, осећањима, намерама и сл.)   

1СЈ.2.2.8. износи свој став о садржају текста и образлаже зашто му се допада/не допада, због чега 

му је занимљив/незанимљив; да ли се слаже/не слаже са поступцима ликова  

1СЈ.2.2.9. издваја делове текста који су му нејасни  

1СЈ.2.2.10. вреднује примереност илустрација које прате текст; наводи разлоге за избор одређене 

илустрације  

Књижевност 

1СЈ.2.5.1. разликује лирску од епске песме  

1СЈ.2.5.2. одређује фолклорне форме (кратке народне умотворине - пословице, загонетке, 

брзалице)       

СЈ.2.5.3. препознаје риму, стих и строфу у лирској песми  

1СЈ.2.5.4. одређује карактеристичне особине, осећања, изглед и поступке ликова; и односе међу 

ликовима у књижевноуметничком тексту  

1СЈ.2.5.5. уочава везе међу догађајима (нпр. одређује редослед догађаја у књижевноуметничком 

тексту)  

1СЈ.2.5.6. разликује приповедање од описивања и  дијалога  

1СЈ.2.5.7. разуме фигуративну употребу језика у књижевноуметничком текст 

Напредни ниво 

Вештина читања и разумевање прочитаног 

1СЈ.3.2.1. изводи сложеније закључке на основу текста, обједињујући информације из  

различитих делова дужег текста   

1СЈ.3.2.2. повезује и обједињује информације исказане различитим симболичким системима 

(нпр. текст, табела, графички приказ)  

1СЈ.3.2.3. разликује различитa гледишта  заступљена у информативном тексту (нпр. мишљење 

аутора текста vs. мишљења учесника у догађају)  
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1СЈ.3.2.4. изводи  сложеније закључке на основу текста и издваја делове текста који их 

поткрепљују; резимира наративни текст  

1СЈ.3.2.5. представља текст у одговарајућој нелинеарној форми (уноси податке из текста у дату 

табелу или дијаграм)  

1СЈ.3.2.6. процењује  сврху  информативног текста у односу на предвиђену намену (нпр. који од 

два текста боље описује дату слику, да ли је упутство за (познату) игру потпуно и сл.)  

1СЈ.3.2.7. објашњава и вреднује догађаје и поступке ликова у тексту (нпр. објашњава зашто је 

лик поступио на одређен начин, или вреднује крај приче у односу на своја предвиђања током 

читања текста, или износи свој став о догађајима из текста)   

Књижевност 

1СЈ.3.5.1. тумачи особине, понашање и поступке ликова позивајући се на текст  

1СЈ.3.5.2. уочава узрочно-последичне везе међу догађајима у тексту  

1СЈ.3.5.3. тумачи идеје у књижевноуметничком тексту, аргументује их позивајући се на текст  

 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Говорна култура 

1СЈ.0.1.1. познаје основна начела вођења разговора: уме да започне разговор,   учествује у њему 

и оконча га; пажљиво слуша своје саговорнике    

1СЈ.0.1.2. користи форме учтивог обраћања    

1СЈ.0.1.3. казује текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха, без  тзв. „певушења“ 

или „скандирања“  

1СЈ.0.1.4. уме да преприча изабрани наративни или краћи информативни текст на основу 

претходне израде плана текста и издвајања значајних делова или занимљивих детаља   

1СЈ.0.1.5. уме самостално (својим речима) да описује и да прича на задату тему: држи се теме, 

јасно структурира казивање (уводни, средишњи и завршни део казивања), добро распоређујући 

основну информацију и додатне информације  

1СЈ.0.1.6. уме на занимљив начин да почне и заврши своје причање  

1СЈ.0.1.7. уме у кратким цртама да образложи неку своју идеју  

1СЈ.0.1.8. уме да одбрани своју тврдњу или став 

Основни ниво 

Писано изражавање 

1СЈ.1.3.1. пише писаним словима ћирилице  

1СЈ.1.3.2. уме да се потпише  

1СЈ.1.3.3. почиње реченицу великим словом, завршава је одговарајућим интерпункцијским 

знаком  

1СЈ.1.3.4. употребљава велико слово приликом писања личних имена, назива места 

(једночланих), назива школе       

1СЈ.1.3.5. пише кратким потпуним реченицама једноставне структуре 1СЈ.1.3.6. издваја наслов, 

Преко разноврсних 

облика усмених и 

писмених језичких 

испољавања 

ученика:  

- језичке игре 

- вежбе  

- задаци 

- тестови 

- писмено 

изражавање 

- изражајно 

рецитовање 

- препричавање 

- причање 

- описивање 

- извештавање 

- ортоепске 

вежбе 

- ортографске 

вежбе 

- лексичке 

вежбе 



65 

 

углавном се држи теме  

1СЈ.1.3.7. препричава кратак једноставан текст (до 400 речи)  

1СЈ.1.3.8. користи скроман фонд речи (у односу на узраст); правилно их употребљава   

1СЈ.1.3.9. пише кратку поруку (о томе куда иде, зашто касни, и сл.)  

1СЈ.1.3.10. пише честитку (за Нову годину, рођендан), позивницу (за рођенданску прославу, 

забаву), разгледницу (са летовања, зимовања, екскурзије) 

Средњи ниво 

Писано изражавање 

1СЈ.2.3.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу)  

1СЈ.2.3.2. употребљава велико слово приликом писања имена држава и места и њихових 

становника; користи наводнике при навођењу туђих речи; правилно пише присвојне придеве (-

ов/-ев/-ин, -ски/-чки/-шки); правилно пише гласове ћ, ч, ђ, џ; правилно пише сугласник ј у 

интервокалској позицији; правилно пише речцу ли и речцу не; употребљава запету при 

набрајању  

1СЈ.2.3.3. пише јасним и потпуним реченицама; варира језички израз (ред речи у реченици, 

типове реченица, дужину реченице...)     

1СЈ.2.3.4. држи се теме; излагање организује око основне идеје текста коју поткрепљује 

одговарајућим детаљима  

1СЈ.2.3.5. језички израз прилагођава комуникативној ситуацији (формалној/неформалној)  

1СЈ.2.3.6. саставља кратак наративни текст  

1СЈ.2.3.7. саставља кратак дескриптивни текст  

1СЈ.2.3.8. користи фонд речи примерен узрасту; употребљава синониме (нпр. да избегне 

понављање)  

1СЈ.2.3.9. исправља свој текст (критички чита написано, поправља текст и исправља грешке)   

1СЈ.2.3.10. уме да попуни једноставан образац са основним подацима о себи (име, презиме, име 

родитеља, година рођења, адреса, телефон; школа, разред, одељење)  

1СЈ.2.3.11. пише писмо (приватно) и уме да га адресира 

Напредни ниво 

Писано изражавање 

1СЈ.3.3.1. пише јасним, потпуним, добро обликованим реченицама; користи разноврсне 

синтаксичке конструкције, укључујући и сложене  

1СЈ.3.3.2. јасно структурира текст (уводни, средишњи и завршни део текста); добро распоређује 

основну информацију и додатне информације унутар текста и пасуса  

1СЈ.3.3.3. прилагођава језичко-стилски израз типу текста  

1СЈ.3.3.4. саставља кратак експозиторни текст  

1СЈ.3.3.5. користи богат фонд речи (у односу на узраст) 1СЈ.3.3.6. издваја пасусе 

- синтаксичке 

вежбе 

- семантичке 

вежбе 

- правописне 

вежбе 

- стилске вежбе 

- диктати 
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Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: МАТЕМАТИКА    

Разред: 3.(ТРЕЋИ)    

Циљ предмета Задаци Наставне теме 
Начини и поступци остваривања 

програма 

Број 

часова 

по 

темама 

Циљ наставе математике у 

основној школи јесте: 

- да ученици усвоје елементарна 

математичка знања која су 

потребна за схватање појава и 

зависности у животу и друштву,  

-да оспособи ученике за примену 

усвојених математичких знања у 

решавању разноврсних задатака 

из животне праксе, за успешно 

настављање математичког 

образовања и за самообразовање; 

-као и да доприносе развијању 

менталних способности, 

формирању научног погледа на 

свет и свестраном развоју 

личности ученика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-да ученици стичу 

знањанеопходна за разумевање 

квантитативних и просторних 

односа и законитости у разним 

појавама у природи, друштву и 

свакодневном животу; 

-да стичу основну математичку 

културу потребну за откривање 

улоге и примене математике у 

различитим подручјима човекове 

делатности, за успешно 

настављање образовања; 

-да развија ученикову способност 

посматрања, опажања и логичког, 

критичког, стваралачког и 

апстрактног мишљења; 

-да развија културне радне, етичке 

и естетске навике ученика, као и 

математичку радозналост у 

посматрању и изучавању 

природних појава; 

-да ученици стичу способност 

изражавања математичким 

језиком 

Блок бројева до 1000 

 

Геометријски објекти и 

њихови међусобни 

односи 

 

Мерење и мере  

Програм наставе математике се 

остварује изучавањем група објеката 

који се посматрају као самосталне 

целине, систематизацијом дидактичког 

материјала, кроз очиледне примере и 

различите задатке, графичко 

приказивање помоћу Веновог 

дијаграма, дијаграмских слика, 

операције са бројевима (сабирање, 

одузимање, множење, дељење) писмено 

и усмено рачунање, коришћење 

симбола, израза и формула, вежбањем 

кроз очигледне примере, практичан рад. 

133 

 

33 

 

14 

   УКУПНО 180 
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Допунска настава                                                   Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: МАТЕМАТИКА    

Разред: 3. (ТРЕЋИ)    

Циљ Наставне теме 
Број часова по 

темама 

 

Циљ допунске наставе математикe јесте:  

да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање 

појава и зависности у животу и друштву; да оспособи ученике за примену 

усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне 

праксе, за успешно настављање математичког образовања и за самообразовање; као 

и да доприносе развијању менталних способности, формирању научног погледа на 

свет и свестраном развитку личности ученика. 

  

 

Блок бројева до 1000 

 

Мерење и мере 

 

Геометријски објекти и њихови међусобни односи 

 

   УКУПНО 36 

 

Предмет: математика  

Разред: трећи 

Наставне теме 
Образовни стандарди по нивоима 

( Искази описују шта ученик/ученица зна и уме из наведене теме/области) 
Начин провере 

БЛОК БРОЈЕВА 

ДО 1000 

Основни ниво 

Природни бројеви и операције са њима 

1МА1.1.1.зна да прочита и запише дати број, уме да упреди бројеве по величинии прикаже 

број на датој полуправој 

1МА1.1.2. рачуна вредност бројевог израза са највише двр оперције сабирање и 

одузимање у оквиру прве хиљаде. 

1МА1.1.3. множи дели без остатка (троцифрене једноцифреним) у оквиру рве хиљаде 

1МА1.1.4. уме да на основу текста правилно постави израз са једном рачунском 

операцијом 

1МА 1.1.5. уме да решава једноставне једначине у оквиру прве хиљаде 

 

Усмена провера : 

-  ланац знања  

 

Писмена провера : 

- писмена 

вежба 

- контрола 

вежба 

- наставни 
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Разломци 

1МА 1.3.1 уме да прочита и формално запише разломак 1/n (n < 10) и препозна његов 

графички приказ 

1МА1.3.2. уме да израчуна половину, четвртину и десетину неке целине 

Средњи ниво 

Природни бројеви и операције са њима 

1МА 2.1.1. уме да примени својства природних бројева(паран, непаран, највећи, најмањи, 

претходни, следећи број) и разуме декадни бројевни систем 

1МА 2.1.2. уме да одреди десетицу, стотину и хиљаду најближу датом броју 

1МА 2.1.3.сабира и одузима, рачуна вредности израза 

1МА 2.1.4. рачуна вредности израза са највише две операције  

1МА 2.1.5. уме да решава једначине  

Разломци  

1МА 2.3.1. уме да препозна разломак а/b (b<10, a<b)када је графички приказан на фигури 

подељеној на b делова  

1МА 2.3.2. уме да израчуна n-ти део неке целине и обрнуто, упоређује разломак облика 

1/n (n <10)  

Напредни ниво  

Природни бројеви и операције са њима  

1МА 3.1.1. уме да примени својства прирдоних бројева у решавању проблемских задатака 

1МА 3.1.2. зна својства перација сабирања и одузимања и уме да их примени  

1МА 3.1.3. уме да израчуна бројевну вредност израза са више операција, поштујући 

приоритет 

1МА 3.1.4. уме да решава сложеније проблемске задатке дате у текстуалној форми 

1МА 3.1.5. уме да одерди решења неједначине са једном операцијом  

Разломци  

1МА 3.3.1. уме да прчита формално запише и графички прикаже разломак a/b (b<10, a<b)  

1МА 3.3.2. зна да израчуна део a/b (b<10, a<b) неке целине и користи то у задацима  

листић 

- тест 

- мапе ума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

Основни ниво  

Мерења и мере  

1МА 1.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена и рачуна са 

новцем у једноставним ситуацијама  

1МА 1.4.2. зна коју јединицу мере да употребеи за мерење задате масе (g,kg,t)  

1МА1.4.3. зна коју јединицу мере да употреби за мерење запремине течности (l, dl,ml)  

1МА1.4.4. уме да чита једноставније графиконе, табеле и дијаграме  

Средњи ниво  

Мерење и мере  

1МА 2.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена и рачуна са 

новцем у сложенијим ситуацијама  

1МА2.4.2. зна јединице за време (секунда, минут, сат, дан, месец, година) и уме да 

претвара веће у мање и пореди временске интервале у једноставним ситуацијама  

1МА2.4.3. претвара једиице за мерење запремине течности из већих у мање  

1МА 2.4.4 претвара јединице за мерење масе из већих у мање  

1МАМ2.4.5. уме да користи податке приказане графички или табеларно у решавању 

једноставнјих задатака и уме графички да представи дате податке  

Напредни ниво 

Мерење и мере  

1МА3.4.1. зна јединице за време (секунда, минут, сат, дан, месец, година) и уме да 

претвара из једне јединице у другу и пореди временске интервале у сложенијим 

ситуацијама  

1МА 3.4.2.претвара јединице за мерење запремине течности  

1МА3.4.3. претвара јединице за мерење масе  

 

Усмена провера : 

-  ланац знања  

 

Писмена провера : 

- писмена 

вежба 

- контрола 

вежба 

- наставни 

листић 

- тест 

- мапе ума 

 

ГЕОМЕТРИЈЕСКЕ 

ФИГУРЕ И 

ЊИХОВИ 

МЕЂУСОБНИ 

ОДНОСИ 

Основни ниво  

Геометрија  

1МА1.2.1. уме да именује геометријске објекте у равни (квадрат, 

круг,троугао,правоугаоник, тачка,дуж,права,полуправа и угао) и уочава међусобне односе 

два геом.облика у равни (паралелност, нормалност,припадност) 

1МА1.2.2. зна јединице за мерење дужине и њихове односе  

1МА1.2.3. користи поступак мерења дужине објекта, приказаног на слици, при чему је 

дата мерна јединица  

1МА1.2.4. користи поступак мерења површине објекта приказаног на слици, при чему је 

дата мерна једница  

Средњи ниво 

Геометрија 

1МА2.2.1.уочава међусобне односе геометријских објеката у равни  

 

Усмена провера : 

-  ланац знања  

 

Писмена провера : 

- писмена 

вежба 

- контрола 

вежба 

- наставни 

листић 

- тест 

- мапе ума 
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1МА2.2.2. претвара јединице за мерење дужине  

1МА2.2.3. зна јединице за мерење површине и њихове односе  

1МА2.2.4. уме да израчуна обим троугла, квадрата и правоугаоника када су подаци дати у 

истим мерним јединицама  

1МА2.2.5. уме да израчуна површину квадрата и правоугаоника када су подаци дати у 

истим мерним јединицама 

1МА2.2.6. препознаје мрежу оцке и квадра и уме да израчуна њихову површину када су 

подаци дати у истим мерним јединицама  

Напредни ниво  

Геометрија  

1МА 3.2.1. претвара јединице за мерење површине из већих у мање  

1МА3.2.2 уме да ирачуна обим троугла, квадрата и правоугаоника  

1МА3.2.3. уме да израчуна површину квадрата и правоугаоника  

1МА3.2.4. уме да израчуна обим и површину сложених фигура у равни када су подаци 

дати у истим мерним јединицама  

1МА3.2.5. уме да израчуна запремину коцке и квадра када су подаци дати у истим мерним 

јединицама  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: Природа и друштво    

6Разред: 3.(ТРЕЋИ)    

Циљ предмета Задаци Наставне теме Начини и поступци остваривања програма 
Број часова 

по темама 

 

 

 

Упознавање себе,свог природног 

и друштвеног окружења и 

развијање способности за 

одговоран живот у њему. 

 

 

 

 

 

-Развијање способности 

запажања основних 

својстава објеката, појава и 

процеса у окружењу и 

уочавање њихове 

повезаности; 

-Развијање основних 

научних појмова из 

природних и друштвених 

наука; 

-Развијанје основних 

појмова о ширем природном 

 

 

Природа,човек,друштво 

 

Кретање у простору и 

времену 

Наше наслеђе 

Материјали и њихова 

употреба 

-Дијалошка 

-Амбијентална 

-Експериментална 

-Партиципативне 

-Решавање проблем ситуација 

-Илустративна 

-Кооперативна 

-Интерактивна 

-Решавање проблема 

Програмски захтеви предмета Природа 

идруштво остварују се кроз наведене 

наставне теме. 

 

 

    30 

 

 

 

    14 

 

     7 

 

    13 
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и друштвеном окружењу- --

завичају; 

-Развијање 

радозналостиинтересовања 

и способности за активно 

упознавање окружења; 

-Развијање основних 

елемената логичког 

мишљења; 

-Стицање елементарне 

научне писмености, њена 

функционална 

применљивост и развој 

процеса учења; 

-Оспособљавање за 

сналажење у простору и 

времену; 

-Разумевање и уважавање 

сличности и разлика међу 

појединцима и групама; 

-Коришћење различитих 

социјалних вештина, знања 

и умења у непосредном 

окружењу; 

-Развијање одговорног 

односа према себи, 

окружењу и културном 

наслеђу. 

Људска делатност -Тема :Природа,човек,друштво ; одређује 

природни простор са својим основним 

карактеристикамаи узајамним 

везама(Животне заједнице ;  Мој завичај ; 

Крај ; Крајина ; Нежива природа ; ) 

-Тема : Кретање у простору и времену : кроз 

упознавање реалних облика кретања и  узрока 

и последица кретања . 

-Тема : Наше наслеђе ; упознавање ближе и 

даље прошлостии културног наслеђа ;у 

оквиру ове теме ,подтема „Некад и сад“ 

истражује прошлост у њеним појавним 

формама и обележјима живота. 

-Тема : Материјали и њихова употреба ; 

програмски захтеви обухватају садржаје о 

специфичним својствима материјала и 

њихову примену у свакодневном животу. 

-Тема : Људска делатност ; захтеви се односе 

на човека и његову потребу да природу 

прилагоди својим потребама  и придржава се 

правила о односу према себи, према другима 

и према окружењу. 

Програмски захтеви се остварују кроз следеће 

активности ученика : посматрање , 

описивање, процењивање, груписање, 

праћење, бележење, практиковање, 

експериментисање, истраживање, сакупљање, 

стварање, активности у оквиру мини пројекта 

и играње.  

     8 
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Предмет: Природа и друштво 

Разред: трећи 

Наставне теме 
Образовни стандарди по нивоима 

( Искази описују шта ученик/ученица зна и уме из наведене теме/области) 
Начин провере 

Природа - човек - 

друштво 

Основни ниво 

Жива и нежива природа 

1ПД.1.1.1.  прави разлику између природе и производа људског рада  

1ПД.1.1.2.  зна ко  и шта чини живу и  неживу  природу  

1ПД.1.1.3.  зна заједничке карактеристике живих бића   

1ПД.1.1.4.  уме да класификује жива бића према једном од следећих критеријума:  

изгледу, начину исхране, кретања и размножавања  

1ПД.1.1.5.  препознаје и именује делове тела живих бића  

1ПД.1.1.6.  разликује станишта према условима живота и живим бићима у њима 

Средњи ниво 

Жива и нежива природа 

1ПД.2.1.1.  разуме повезаност живе и неживе природе на очигледним примерима  

1ПД.2.1.2.  зна основне разлике између биљака, животиња и људи  

1ПД.2.1.3.  примењује вишеструке критеријуме класификације живих бића 

1ПД.2.1.4.  зна улогу основних делова живих бића  

1ПД.2.1.5.  разуме повезаност услова живота и живих бића у станишту  

1ПД.2.1.6.  разуме међусобну зависност живих бића у животној заједници 

Напредни ниво 

Жива и нежива природа 

1ПД.3.1.1.  разуме повезаност живе и неживе природе на мање очигледним 

примерима  

1ПД.3.1.2.  разуме функционалну повезаност различитих делова тела живих бића 

 

- усмене континуиране 

провере 

- писмене провере знања 

- експеримент 

- мини-пројекат 

- мапа ума 

Кретање у простору 

и времену 

Основни ниво 

Кретање и оријентација у простору 

1ПД.1.4.1.  уме да препозна кретање тела у различитим појавама  

1ПД.1.4.2.  зна помоћу чега се људи оријентишу у простору: лева и десна страна, 

стране света, адреса, карактеристични објекти  

1ПД.1.4.3.  уме да одреди стране света помоћу Сунца  

1ПД.1.4.4.  зна јединице за мерење времена: дан, недеља, месец, година, деценија и 

век  

1ПД.1.4.5.  уме да прочита тражене информације са часовника и календара 

- усмене континуиране 

провере 

- писмене провере знања 

- експеримент 

- мини-пројекат 

- мапа ума 
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Средњи ниво 

Кретање и оријентација у простору 

1ПД.2.4.1.  зна да кретање тела зависи од силе која на њега делује, врсте подлоге и 

облика тела  

1ПД.2.4.2.  зна да се светлост креће праволинијски  

1ПД.2.4.3.  уме да пронађе тражене улице и објекте на плану насеља  

1ПД.2.4.4.  уме да пронађе основне информације на географској карти Србије: 

највећа и најважнија насеља, облике рељефа и површинских вода  

1ПД.2.4.5.  уме да пронађе и упише тражене информације на ленти времена 

Напредни ниво 

Кретање и оријентација у простору 

1ПД.3.4.1.  уме да чита географску карту примењујући знања о странама света и 

значењу картографских знакова 

Наше наслеђе 

Основни ниво 

Држава србија и њена прошлост  

1ПД.1.6.1.  зна основне облике рељефа и површинских вода   

1ПД.1.6.2.  зна основне типове насеља и њихове карактеристике  

1ПД.1.6.3.  зна географски положај и основне одреднице државе Србије: територија, 

границе, главни град, симболи, становништво  

1ПД.1.6.4.  зна најважније догађаје, појаве и личности из прошлости  

1ПД.1.6.5.  зна основне информације о начину живота људи у прошлости  

1ПД.1.6.6.  зна шта су историјски извори и именује их  

Средњи ниво 

Држава србија и њена прошлост  

1ПД.2.6.1.  препознаје и именује облике рељефа и површинских вода у свом месту и 

у околини  

1ПД.2.6.2.  зна основне одлике рељефа и вода у држави Србији  

1ПД.2.6.3.  разуме повезаност природно-географских фактора – рељефа, вода, 

климе –  и делатности људи  

1ПД.2.6.4.  зна редослед којим су се јављали важни историјски догађаји, појаве и 

личности  

1ПД.2.6.5.  уочава сличности и разлике између начина живота некад и сад  

1ПД.2.6.6.  препознаје основна културна и друштвена обележја различитих 

историјских периода  

1ПД.2.6.7.  препознаје на основу карактеристичних историјских извора о ком 

историјском периоду или личности је реч  

Напредни ниво 

- усмене континуиране 

провере 

- писмене провере знања 

- експеримент 

- мини-пројекат 

- мапа ума 
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Држава србија и њена прошлост  

1ПД.3.6.1.  зна шта је претходило, а шта је уследило након важних историјских 

догађаја и појава 

Материјали и 

њихова употреба 

Основни ниво 

Материјали 

1ПД.1.3.1.  зна основна својства воде, ваздуха и земљишта  

1ПД.1.3.2.  зна да су вода у природи, ваздух и земљиште састављени од више 

материјала  

1ПД.1.3.3.  зна да различите животне намирнице садрже различите састојке  

1ПД.1.3.4.  зна основна својства материјала: тврдоћа, еластичност, густина, 

растворљивост, провидност, намагнетисаност  

1ПД.1.3.5.  зна да својства материјала одређују њихову употребу и препознаје 

примере у свом окружењу  

1ПД.1.3.6.  зна промене материјала које настају због промене температуре, услед 

механичког утицаја и деловања воде и ваздуха 

Средњи ниво 

Материјали 

1ПД.2.3.1.  зна сложенија својства воде и ваздуха: агрегатно стање и кретање  

1ПД.2.3.2.  зна да су различита својства воде, ваздуха и земљишта последица 

њиховог различитог састава  

1ПД.2.3.3.  разликује материјале који су добри проводници топлоте и електрицитета 

од оних који то нису  

1ПД.2.3.4.  зна да топлотна и електрична проводљивост материјала одређују 

њихову употребу и препознаје примере у свом окружењу  

1ПД.2.3.5.  разликује повратне и неповратне промене материјала  

1ПД.2.3.6.  разликује промене материјала при којима настају други  материјали од 

оних промена материјала при којима не настају други материјали 

Напредни ниво 

Материјали 

1ПД.3.3.1.  разуме како загревање и хлађење воде и ваздуха утичу на појаве у 

природи  

1ПД.3.3.2.  примењује знање о променама материјала за објашњење појава у свом 

окружењу 

- усмене континуиране 

провере 

- писмене провере знања 

- експеримент 

- мини-пројекат 

- мапа ума 

Људска делатност 

Основни ниво 

Друштво 

1ПД.1.5.1.  зна које друштвене групе постоје и ко су њихови чланови  

1ПД.1.5.2.  зна основна правила понашања у породици, школи и насељу  

- усмене континуиране 

провере 

- писмене провере знања 

- експеримент 
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1ПД.1.5.3.  зна које људске делатности постоје и њихову улогу  

1ПД.1.5.4.  зна који су главни извори опасности по здравље и живот људи и основне 

мере заштите  

1ПД.1.5.5.  зна поступке за очување и унапређивање људског здравља 

Средњи ниво 

Друштво 

1ПД.2.5.1.  зна које су улоге различитих друштвених група и њихових чланова 

1ПД.2.5.2.  зна која су права и обавезе чланова у различитим друштвеним групама 

1ПД.2.5.3.  разуме повезаност и међузависност различитих људских делатности   

Напредни ниво 

Друштво 

1ПД.3.5.1.  разуме заједничке карактеристике друштвених група и разлике међу 

њима  

1ПД.3.5.2.  разуме да се права и обавезе чланова друштвених група међусобно 

допуњују 

- мини-пројекат 

- мапа ума 

 

Обавезна настава Обавезн изборна настава Изборна настава 
Слободне наставне 

активности 

Предмет: СТРАНИ ЈЕЗИК    

Разред: 3.(ТРЕЋИ)    

Циљ предмета Задаци Наставнетеме 

Начини и 

поступциостваривањапрогра

ма 

Бројчас

овапоте

мама 

Подстакне развијање свести о 

сопственом напредовању ради јачања 

мотивације за учење језика. 

Олакша разумевање различитих 

култура и традиција.Подстиче 

употребу страног језика у 

личне  сврхе и из задовољства. 

 

 

 

 

 

 

Разумевање говора,разумевање 

писаног текста,усмено 

изражавање,интеракција,писмено 

изражавање,функционално знање о 

језику. 

 

 

1. Identification 

2. Animals 

3. Friends 

4. School 

5. Body parts 

6. Clothes 

7. Food 

8. Occupations 

9. Numbers from 

20 

10. Toys 

Уобличавање и поимање 

личних аутентичних 

доживљаја ученика 

кроз  говор у групии 

наставником,именова

ње предмета и 

ситуација и личности 

из непосредног и даљег 

окружењаученика. 

Вежбање писања и 

читања као и 

говора на релацији 

наставник–ученик и 

ученик–ученик. 

 

2 

4 

8 

4 

4 

4 

8 

4 

4 

4 

4 
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11. My face 

12. Park 

13. My house 

14. Verbs 

15. Systematization 

Активности и договор о 

правилима којих треба 

да се придржавају 

учесници 

2.Распоред седења (по 

могућству у круг)који 

омогућује свим учесницима 

размене да виде једни друге. 

4 

4 

4 

10 

   УКУПНО 72 

Предмет: Енглески језик 

Разред: трећи 

Наставне теме Образовни стандарди по нивоима Начин провере 

 

1. Identification 

2. Animals 

3. Friends 

4. School 

5. Body parts 

6. Clothes 

7. Food 

8. Occupations 

9. Numbers from 20 

10. Toys 

11. My face 

12. Park 

13. My house 

14. Verbs 

15. Systematization 

 

Основни ниво 

- 1.1.2 Ученик разуме главне информације у једноставним писменим и усменим 

исказима. 

- 1.1.8 Разуме и прати упутства и обавештења која се односе на познате ситуације. 

- 2.1.6 Разуме кратке и једноставне поруке у белешкама. 

- 2.1.2 Разуме основни смисао једноставне конверзације. 

- 1.1.7 Чита наглас кратке и једноставне текстове. 

- 1.1.16 Пише једноставне податке о себи и лицима из свог блиског окружења. 

- 1.2.2 Правилно записује познату лексику. 

- 1.3.1 Ученик познаје основне појаве и процесе који одликују свакодневни живот циљне 

културе. 

Средњи ниво 

- 2.1.3 Разуме разговетно артикулисана јасно контестуализована питања која се односе на 

личне потребе и интересовања, породицу, блиско окружење. 

- 2.1.2 Разуме општи смисао и главне информације у једноставним текстовима уколико су 

праћени илустрованим елементима. 

- 2.1.13 Саопштава саговорнику информације о себи и најближем окружењу (породица, 

кућа, љубимци..). 

- 2.1.18 Једноставним језичким средствима тражи од саговорника одређену информацију 

или предмет. 

- 1.2.3 Користи ограничени број правилних морфолошких облика и синтаксичких 

структура у оквиру наученог репертоара језичких средстава. 

 

Напредни ниво: 

- 1.1.13 Поставља једноставна питања личне природе. 

- 2.1.16 Саопштава шта воли, а шта не и иста таква питања поставља саговорнику. 

- 2.1.20 Писаним путем доставља информације о себи или тражи информације о другима. 

- 1.1.20 Повезује креће исказе у везани текст о блиским темама. 

- 1.1.22 На матерњем језику саопштава основну тему и садржај кратког усменог исказа на 

 
Стандардизовани тестови 
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страном језику. 

- 1.2.4 Користи елементарне и најфреквентније речи и изразе за обављање основних 

комуникативних активности. 

- 1.3.2 Зна регије и државе у којима се страни језик користи као већински. 

- 1.3.1 Познаје основне појаве свакодневног живота циљних култура. 

- 2.3.1 Ученик поседује општа знања о савкодневном животу, друштву и култури страног 

језика. 

- 3.3.1 Разуме утицај природних и друштвених појава на процесе у властитој и циљној 

култури. 

 

 

Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: ЛИКОВНА КУЛТУРА    

Разред: 3.(ТРЕЋИ)    

Циљ предмета Задаци Наставне теме Начини и поступци остваривања програма 
Број часова 

по темама 

Да ученици овладају 

основним законитостима 

ликовне културе и да се 

развијају према својим 

психофизичким 

способностима 

испољавајући своју 

креативност и стваралачке 

способности. 

 

 

 

 

Оспособљавање ученика да се 

успешно служе средствима и 

техникама ликовног 

изражавања; 

Оспособљавање за ликовно 

изражавање доживљаја и 

осећаја везаних за искуство из 

непосредног окружења и 

сопствене маште; 

Развијање креативног 

мишљења, опажања и тумачења 

планираних садржаја за 

усвајање и вежбање; 

Мотивисање ученика за 

слободно ликовно изражавање; 

Адекватно и активно 

учествовање у презентацији 

сопствених и радова својих 

другара 

-Коришћење разних 

материјала за компоновање  

 

-Композиција и покрет у 

композицији  

-Орнаментика 

-Простор (повезивање  

разних облика у целину) 

-Одабирање случајно 

добијених ликових односа 

по личном избору ученика 

- Плакат, билборд, реклама 

-Ликовне поруке као 

могућност споразумевања 

 

-Ликовна дела и споменици 

културе 

 

-Дела савремених медијума 

- Дијалошка 

- Хеуристичка  

- Демонстративна 

- Кооперативна 

- Илустрованa 

- Посматрањe 

- Експеримент  

Учитељ кроз разговор мотивише ученика за 

рад, развија машту и креативност. Даје теме 

за рад које су примерене узрасту и знањима 

стеченим у другим областима. Ученици за 

рад користе различите технике и материјале 

(ликовне и неликовне) који су дступни 

ученицима, њиховим родитељима и 

учитељима. Најчешће технике су цртање, 

сликање и вајање, али и преобликовање 

предмета. Ученици раде индивидуално у 

пару или групама, зависно од теме коју 

обрађују. Оцењивати ученике за оно што су 

урадили на часу, а никако за рад код куће. 

10 

 

 

10 

 

13 

10 

 

8 

 

8 

8 

 

 

2 

 

3 
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Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: Музичка култура    

Разред: 3. (ТРЕЋИ)    

Циљ предмета Задаци Наставне теме Начини и поступци остваривања програма 
Број часова 

по темама 

 

 

 

-Развијање интересовања ,музичке 

осетљивости и креативности. 

 

 

-Оспособљавање за разумевање 

могућности музичког изражавања. 

 

 

-Развијање осетљивости за музичке 

вредности упознавањем музичке 

традиције и културе свог и других 

народа. 

 

 

 

 

 

Неговање способности 

извођења 

музике(певање/свирање). 

Стицање навике слушања 

музике,подстицање 

доживљаја и 

оспособљавање за 

разумевање музичких 

порука. 

 

 

 

 

Извођење музике 

певањем и свирањем 

 

 

 

Слушање музике 

 

 

Стварање музике 

 

-аудитивна 

-дијалошка 

-кооперативна 

-демонстративна 

-истраживачка 

Програмски захтеви музичке културе 

остварују се у оквиру тема кроз следеће 

активности:певање песама по слуху; 

усвајање основа музичке писмености ; 

певање песама солмизацијом ; обрађивање 

простих и сложених тактова ; свирање на 

дечјим музичким инструментима ; извођење 

дечје,народне и уметничке игре ; 

импровизовање мелодија на задани текст; 

упознавање звука одређених инструмената ; 

слушање дела уметничке и народне музике . 

 

 

       28 

 

 

 

 

 

       7 

 

      1 
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Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ    

Разред: 3.(ТРЕЋИ)    

Циљ предмета Задаци Наставне теме Начини и поступци остваривања програма Број 
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часова по 

темама 

 

Циљ физичког васпитања јесте 

да разноврсним и систематским 

моторичким активностима, у 

повезаности са осталим 

васпитно-образовним 

подручјима, допринесе 

интегралном развоју личности 

ученика (когнитивном, 

афективном, моторичком), 

развоју моторичких 

способности, стицању, 

усавршавању и примени 

моторичких умења, навика и 

неопходних теоријских знања у 

свакодневним и специфичним 

условима живота и рада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задаци наставе физичког 

васпитања јесу: 

- подстицање раста, развоја 

и утицање на правилно 

држање тела; 

- стицање моторичких 

способности; 

- развој и усавршавање 

моторичких способности; 

- стицање теоријских знања 

неопходних за њихово 

усвајање ради разумевања 

значаја и  

- суштине физичког 

васпитања дефинисаног 

циљем овог васпитно-

образовног подручја;  

- задовољавање основних 

дечјих потреба за кретањем 

и игром; 

- развијање координације, 

гипкости, равнотеже и 

експлозивне снаге 

Атлетика  

 

Вежбе на тлу и справама 

 

Ритмичке вежбе и народни 

плесови  

 

Елементарне игре  

- Разговор 

-  Демонстрација 

- практична активност 

Програмски задаци физичког васпитања 

остварују се на редовним часовима, на 

ванчасовним и ваншколским облицима 

рада. Ванчасовни и ваншколски облици 

рада подразумевају: крос, излете, слободне 

активности, такмичења, корективно-

педагошки рад, дани спорта, приредбе и 

јавни наступи. 

Физичко васпитање мора бити примерено 

узрасту индивидуалним разликама ученика, 

полу, здравственом стању и у сладу са тим 

остварити програм. Програм се остварује 

кроз следеће етапе: утврђивање стања, 

одрађивање радних задатака за појединце и 

групе ученика; утврђивање метода и 

средсатва за остваривање радних задатака; 

остваривање васпитних задатака; праћење 

и вредновање ефеката рада; оцењивање.  

Најчешћи програмски садржаја кроз које се 

остварује настава физичког васпитања су 

вежбе и моторичке активности (природни 

облици кретања,вежбе 

обликовања,атлетика,вежбе по тлу и 

справам,ритмичка гимнастика,игре).  

Процес физичког васпитања усмерен је на: 

развијање физичких споспобности,усвајање 

моторичких знања,учење и навика и 

теоријско образовање. 

26 

 

35 

 

29 
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Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: ВЕРСКА НАСТАВА    

Разред: 3.(ТРЕЋИ)    

Циљ предмета Задаци Наставне теме 
Начини и поступци остваривања 

програма 

Број часова 

по темама 

Упознавање ученика са 

садржајем предмета, планом 

и програмом и начином 

реализације наставе 

Православног катихизиса; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да може да сагледа 

садржаје којима ће се 

бавити настава 

Православног катихизиса 

у току 3. разреда основне 

школе; 

Да може да уочи какво 
је његово предзнање из 
градива Православног 
катихизиса обрађеног у 
претходном разреду 
школовања. 

I – УВОД 

 

Катихизација као литургијска 

делатност- заједничко је дело 

катихете (вероучитеља) и 

његових ученика. 

 

Катихета (вероучитељ) би 

требало стално да има науму да 

катихеза не постоји ради 

гомилања информација („знања 

о вери“), већ као настојање да се 

учење и искуство Цркве лично 

усвоје и спроведу у живот кроз 

слободно учешће у 

богослужбеном животу Цркве. 

 

На почетку сваке наставне теме 

ученике би требало упознати са 

циљевима и исходима наставе, 

садржајима по темама, начином 

остваривања програма рада, као 

и са начином вредновања 

њиховог рада. 

 

 В р ст е  н аст аве  

Увод – 1 

Бог ствара 

свет и човека   

– 7 

Бог нас воли– 

7 

Заједница 

Бога и света 

кроз човека-6 

Литургија – 

преображени 

свет – 7 

Човек и 

природа - 6 

Евалуација – 

1+1 

пружити ученицима основна 
знања о учењуЦркве о 
стварању света; омогућити 
ученицима да разумеју да 
Бог ствара природу и човека, 
јер жели да их воли и да 
буде са њима заједно; 

 

препознати неке 
елементе 
библијске повести 
о стварању света; 
моћи да препозна 
и именује иконе 
на којима су 
представљени 
дани стварања 
света, на основу 
библијске 
повести; 

II – БОГ СТВАРА 

СВЕТ И ЧОВЕКА 
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Настава се реализује кроз 

следеће облике наставе: 

теоријска настава (34 часова) 

практична настава (2часа) 

Квалитет наставе се постиже 

када се наставни садржаји 

реализују у складу са 

савременимпедагошким 

захтевима у погледу употребе 

разноврсних метода, 

облика рада и 

наставнихсредстава. 

 

Е валуац и ја  наст аве  

Евалуацију наставе 

(процењивање успешности 

реализације наставе и 

остварености задатака и 

исхода наставе) наставник ће 

остварити на два начина: 

процењивањем реакције 
ученика или 
прикупљањем 
коментараученика 
путем анкетних 

евалуационих листића; 

провером знања које ученици 

• Омогућити ученику да 

увиди да је Бог створио свет 

из љубави; 

• Омогућити ученику да увиди 

да се Бог брине о свету; 

• Омогућити ученику да 

разуме да је Бог из бриге 

према свету и човеку послао 

свога Сина усвет. 

 

 

• знати  да је Бог 

створио свет из љубави 

и да објасни како зна 

да Бог воли свет; 

• препознати  да Бог 

брине о свету и да наведе 

примере Божјег старања о 

свету; 

• увидети  кроз своје 

креативне 

способности да је 

човек сличан Богу; 

 

III – БОГ НАС 

ВОЛИ 

 

•Пружити     ученицима основ 

за разумевање да се  лични  

однос  са Богом остварује кроз 

служење Богу и ближњима; 

 

•  уочити  да је човек 

посредник између Бога и 

природе и да Бог са 

природом разговара 

преко човека; 

•  проширити  своје знање 

о служењу Светога Саве 

Богу и нашем народу; 

 

IV – ЗАЈЕДНИЦА 

БОГА И СВЕТА 

КРОЗ ЧОВЕКА 

 

• Ученицима пружити основ 

за разумевање да хлеб и вино 

– наши дарови -представљају 

свет у малом; 

•  препознати  да је 

Литургија 

захвалност Богу; 

•  уочити да се 

V – ЛИТУРГИЈА- 
ПРЕОБРАЖЕНИ 

СВЕТ 
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• Ученицима пружити 
основ за разумевање 
разлога приношења Богу 
хлеба и вина на Литургији; 

• Пружити основ за разумевање 

да се на Литургији молимо за 

спасење целога света 

захвалност Богу 

показује кроз наше 

дарове; 

• уочити  да наши дарови 
хлеб и вино представљају 
свет у малом; 

•  увидити  везу Литургије 
и спасења човека и света; 

усвајају на часу и 

испитаивањем ставова; 

 

 

 Оцењивање 

 

Непосредно описно 

оцењивање ученика може се 

вршити кроз: усмено 

испитивање; писмено 

испитивање; посматрање 

понашања ученика 

• Ученицима пружити 

неопходно знање да 

разумеју да је човек 

одговоран за очување 

природе; 

• Омогућити ученицима да 

увиде на које свеначине људи 

данас уништавају природу, тј. 

да увиде да загађење природе 

потиче од човека; 

 

• препознати  личну 

одговорност за 

творевину; 

• увидити  да се 

загађењем наше 

околине, загађује 

цео свет; 

• увидити  да се на 

православним 

иконама стварања 

света и човека, 

приказује зависност 

природе од човека; 

VI – ЧОВЕК И 

ПРИРОДА 

 

   УКУПНО 36 

 

Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ    

Разред: 3.(ТРЕЋИ)    

Циљ предмета Задаци Наставне теме 
Начини и поступци 

остваривања програма 

Број часова 

по темама 

   - Радионичарска  
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Општи циљ предмета 

Сазнање о себи и 

другима је подстицање 

развоја личности и 

социјалног сазнања код 

ученика трећег разреда 

основне школе. Овај 

предмет треба да пружи 

могућност ученицима да 

постану активни 

учесници у процесу 

образовања и 

васпитања, и да изграде 

сазнања, умења, 

способности и 

вредности неопходне за 

формирање аутономне, 

компетентне, одговорне 

и креативне личности, 

отворене за договор и 

сарадњу, која поштује и 

себе и друге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У образовно-васпитном раду на 

реализацији овог предмета разликујемо 

неколико основних задатака: 

- подстицање групног рада, договарања 

и сарадње са вршњацима и одраслима; 

- подстицање развоја самопоуздања и 

личне одговорности;  

- оспособљавање ученика да препознају 

и разумеју сопствене потребе и потребе 

других, и да штите и остварују своје 

потребе на начин који не угрожава 

друге; 

- развијање свести о потреби уважавања 

различитости и особености; уочавање и 

превазилажење стереотипа везаних за 

пол, узраст, изглед, понашање, порекло; 

- оспособљавање ученика за ненасилно 

решавање сукоба;  

- развијање појма пријатељства;  

- оспособљавање ученика да разумеју 

неопходност правила која регулишу 

живот у заједници и да кроз договарање 

активно доприносе поштовању или 

мењању правила сагласно са потребама;  

- оспособљавање ученика да упознају и 

уважавају дечја права и да буду 

способни да активно учествују у 

њиховом остваривању; 

- развијање и неговање еколошке свести; 

- развијање моралног расуђивања и 

неговање основних људских вредности. 

Подстицање групног рада, 

договарање о сарадњи са 

вршњацима и одраслима  

 

Уважавање различитости и 

особености; уочавање и 

превазилажење стереотима 

везаних за пол, узраст, изглед, 

понашање, порекло 

 

Пријатељство и моралне 

дилеме у вези са тим; 

развијање појма пријатељства 

и моралног расуђивања (крађа, 

лаж) 

 

Појединац и заједница; 

правила која регулишу живот 

у заједници; права и 

одговорности; договарање 

 

Заштита од насиља; ненасилно 

решавање сукоба 

 

Развијање моралног 

расуђивања  

 

 

Развијање еколошке свести ; 

брига о животињама и 

биљкама  

 

 

Евалуација програма 

- Дијалошка 

- Илустративна 

- Истраживачка 

Програм грађанског васпитања 

се оставрује кроз интерактивне 

радионице, сарадњу између 

одраслог и деце. Одрасли се 

појављују као органи, водитељ 

радионице. Радионице углавном 

започињу причом која је блиска 

искуству детета, а садржи 

моралну дилему или сукоб, 

потреба или вредност у малој 

групи или пару, а завршава се у 

великој групи. Овде нема 

пожељних очекиваних или 

тачних одговора, већ се даје 

акценат на процесу откривања и 

сазнаваља о себи и другима 

кроз размену, учење кроз 

размену. Код овог учења 

кључан чинилац успешности 

разменеје квалитет узајамног 

слушања. Важно је да деца виде 

да слушањем другим гледишта 

и ставова имају прилику да 

сагледају своје полазиште у 

новом свету, да га дограде и 

обогате. Начин седења је у круг, 

што омогућава ученицима да 

виде једни друге, окренути 

лицем у лице. 

Оптималан број у групи је од 

10-15 ученика. 

2 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

   УКУПНО 36 



84 

 

 

Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: НАРОДНА ТРАДИЦИЈА    

Разред: 3. (ТРЕЋИ)    

Циљ предмета Задаци Наставне теме Начини и поступци остваривања програма 
Број часова 

по темама 

 

 

-Остварити директно увођење 

ученика у активности 

ревитализације традиције кроз 

непосредно упознавање 

материјалне и духовне традицијске 

културе свог народа и народа у 

ужем и ширем окружењу. 

 

-Стицање елементарних знања о 

разлици између градског и сеоског 

живота  . 

-Развијање опште културе. 

-Стицање основног знања о хлебу и 

његовој многострукој намени. 

-Стицање основног знања о значају 

биљака и њиховој лековитости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-У познавање са основним 

фолклорним текстовима 

(бајке,легенде,приче,песме, 

пословице). 

-Упознавање са дечјим 

фолклором(игре и кратке 

текстуалне форме као што су 

загонетке,успаванке,разбрајалице). 

-Усвајање елементарних знања о 

носећим наставним мотивима. 

-Основне разлике између градског 

и сеоско гначина живота. 

-Сеоски радови,обичајно-обредне 

радње везане за те радње. 

-Основни и општи 

празници,обичајно-обредне радње 

везане за њих. 

 

Традиционални занати 

А) На почетку нешто 

слатко 

Б)За ковача треба снага 

В) Два пут мери, једном 

сеци 

Г)Крзно и кожа од 

главе до пете 

Д) За столара треба 

дара 

Ђ) И јо по нешто 

 

-вербална(монолошка и дијалошка) 

-демонстративна 

-истраживачка 

-илустративна 

-стваралачка 

-метод игре 

-учење путем открића 

Програм се реализује применом 

компративног метода (село-град,из радње-из 

баште,лето-зима)због потребе да се 

традиција сопственог  народа ставља у ужи 

или шири контекст.Нове и непознате чиње 

нице се лакше схватају уз помоћ блиских и 

познатих.Савдавање  декоративних  

елемената обичаја и обреда везаних за 

верске и сезонске фолклорне празнике 

препоручује се уз помоћ разрађене 

методологије уметничких предмесета  за 

такав рад.Препоручује сеизостанак теоријске 

наставе и покушати потпуну или делимичну 

реконструкцију локалних или општих 

обичаја и обреда.Очекује се и стално 

 

 

4 

 

5 

12 

 

5 

5 

 

5 
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ангажовање наставника на истраживачком 

раду ,активно укључивање и сталну 

повратну информацју од стране 

породице,односно њихову реакцију на 

градивои начин његовог усвајања.За 

квалитетну наставу битни су одређени 

параметри и то:педметни,наставни и 

амбијентални.Предметни:традицијска 

култура(духовна и 

материјална).Наставни:практични и 

теоријски вид наставе.Амбијентални:у ком 

амбијенту се школа налази,подразумева и 

адекватно пласирање локалних предности и 

ресурса. 

   УКУПНО 36 

 

Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: ЧУВАРИ ПРИРОДЕ    

Разред: 3. (ТРЕЋИ)    

Циљ предмета Задаци Наставне теме Начини и поступци остваривања програма 
Број часова 

по темама 

 

-Разумевање појава везаних за 

непосредну животну средину 

-Развијање правилног става и 

критичког мишљења. 

-Очување животне средине 

-Развијање свести о очувању 

окружења 

-Развијање свести о последицама 

загађивања 

 

 

-Уочавање и описивање 

основних појава и промена 

у животној средини. 

-Развијање одговорног 

односа према себи и 

животној средини. 

-Развијање навика за 

рационално коришћење 

природних богатстава. 

-Развијање 

 

Животна средина 

Природне промене и 

појаве у животној 

средини 

 

Загађивање животне 

средине 

Заштита животне 

 

Вербални метод (монолошка и дијалошка) 

Метод  демонстрације(приказивање 

,илустације,цртежи) 

Метод  драматизације 

Учење путем  открића 

-Реализација наставних садржаја ,поред 

наставног процеса на 

часу(описивањем,цртањем, 

играњем,огледом)неопходна је и у непосредном 

 

6 

 

5 

8 

17 
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радозналости,креативности 

и истраживачких 

способности. 

средине 

 

окружрњу,школи у природи;и,излетима, 

рекреативној настави(посматрањем, праћењем, 

истраживањем, сакупљањем и организовањем  

разних акција ). 

   УКУПНО 36 

 

Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА    

Разред: 3. (ТРЕЋИ)    

Циљ предмета Задаци Наставне теме Начини и поступци остваривања програма 
Број часова 

по темама 

 

- Oспособљавање 

ученика за 

алгоритамски начин 

мишљења 

- Оспособљавање у 

ченика 

- За креирање и 

уређивање дигиталних 

фотографија 

- Развијање креативности 

кроз креирање видео-

записа од низа 

фотографија 

- Развијање навика 

правилног коришћења 

елекронске поште и 

система за текстуалну, 

аудио и видео 

комуникацију, уз 

поштовање дигиталног 

 

-Развијање моторичких 

способности уз коришћење 

материјала, прибора, алата, 

апарата, прибора, уређаја и 

рачунара. 

-Развијање 

конструкторских вештина. 

-Упонавање са рачунаром и 

његовим деловима. 

Стицање знања и развијање 

вештина за рад на 

рачунару. 

-Развијање умења и 

вештина за коришћење 

материјала, прибора, алата, 

апарата, уређаја и 

рачунара. 

 

 

Алгоритамски начин 

мишљења 

 

 

 

 

 

 

ИКТ  

 

 

 

 

 

 

Безбедност 

 

 

-Вербални метод(монолошка и дијалошка) 

-Метод  демонстрације 

-Истраживачки метод 

-Учење путем открића 

 

-На почетку теме ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе односно 

учења, планом рада и начинима оцењивања.  

Облици наставе 

 Предмет се реализује кроз следеће облике 

наставе: 

● теоријска настава и практичан рад 

 Подела одељења на групе 

 ● Одељење се може поделити у групе не 

мање од 15 ученика 

 Место реализације наставе  

● Настава се реализује у учионици и 

дигиталној учионици 

 

ИКТ тема: Тема се може реализовати уз 

помоћ рачунара,таблета, мобилних 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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правописа 

- Оспособљавање 

ученика за одговорно 

понашање и безбедну и 

правилну комуникацију 

на интернету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

телефона. Ученици фотографишу, креирају, 

уређују видео записе, шаљу и примају 

пошту... 

Тема Безбедност: Упознавање ученика са 

одговорним понашањем на интернету и 

правилном и безбедном комуникацијом. 

Подстицање ученика да примерено  

поступају, реагују на сваку опасност-

непријатност у дигиталном окружењу, да 

штите своје и туђе личне податке и поштују 

ауторска права. Указивати ученицима на 

важност укључености родитеља у њихов 

дигитални свет као и здравствене ризике 

који су повезани са коришћењем 

технологије. Препорука је и коришћење 

едукативне веб локације за реализацију ове 

теме. 

   УКУПНО 36 

 

Допунска настава         Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет:  

Разред: 3. (ТРЕЋИ)    

Циљ Наставне теме Број часова  

Драмско-рецитаторска секција 

-Циљ Драмско – рецитаторске секције јесте : да  ученици овладајуосновним 

правилима српског књижевног језика на коме ће се правилно усмено изражавати; 

развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује  и унапређује; 

усвајање појма лирске описне песме и појма драмског текста; усвајање појма 

глумац , редитељ , сцена , сценограф , костим , костимограф , кореограф; 

развијање љубави код ученика према различитим књижевним жанровима; 

оспособљавање ученика да се успешно служе књижевним језиком у различитим 

видовима усмене комуникације и у различитим ситуацијама ; оспособљавање и 

усавршавање ученика за правилно , логично и изражајно читање  , изражајно 

рецитовање  (усмено казивање рецитација)  и усмено извођење драмског текста ;  

1.Формирање секције 

2.Избор песама и текстова поводом Дечје недеље 

3.Изражајно рецитовање ученика 

4.Читање драмског текста по избору 

5.Можемо да глумимо 

6.Можемо да рецитујемо 

7.Одабирање ученика и правилно изражавање 

8.Одабирање  рецитација и драмских текстова за 

Новогодишњи програм 

9.Припрема драмских текстова 

10.Вежбе песамаитекстова за Новогодишњи 
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програм 

11.Вежбе песама и текстова за Новогодишњи 

програм 

12.Припрема поводом приредбе 

13.Новогодишња свечаност 

14.Припрема за приредбу о Светом Сави 

15.Проба пре Светог Саве 

16.Светосавска приредба 

17.Песме и драмски текстови о мајци и баки 

поводом 8. марта 

18Најрецитатор – припрема за такмичење 

19.Песме о пролећу 

20.Припрема драмских текстова 

21.8. март 

22.Вежбе извођења драмског текста 

23.Умем да глумим 

24.Вежбе у изражајном рецитовању 

25.Вежбе у изражајном рецитовању 

26.Драмски комади на тему ђачког живота 

27.Умем да глумим 

28.Песници о деци 

29.Вежбе у рецитовању  

30.Вежбе у рецитовању  

31.Изражајно рецитовање 

32.Шта смо радили на секцији - завршна 

свечаност  

   УКУПНО 32 

 

Допунска настава                                                                                Додатна настава Ваннаставне активности  

Предмет:   

Разред: 3. (ТРЕЋИ)    

Циљ Наставне теме Број часова  

Наше време 

-Подстицање самоиницијативе,самосталности и 

1.Чиме желимо да се бавимо на секцији Наше време 

2.Дечија недеља – дечја права 
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стваралаштва,интелектуалне 

радозналости,истраживачких склоностии жеље за 

новим  сазнањима у областима 

науке,технике,културе,уметности,спорта и 

друштвеног живота. 

-Оспособљавање ученика за рационалну 

организацију,програмирање и планирање рада 

слободних активности и слободног времена. 

 

-Подстицање разноврсних позитивних 

интересовања и склоности ученика и њихово 

професионално усмеравање. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Дечија недеља уз игру и песму 

4.Ликовне активности – цртање 

5.Ликовне активности – сликање 

6.Ликовне активности – вајање 

7.Изложба наших ликовних радова 

8.Ми читамо дечју штампу 

9.Гледамо цртане филмове 

10.Лепоте јесени у причи и игри 

11.Естетско уређење школског простора 

12.Слушамо музику и певамо 

13.Причамо приче и играмо се 

14.Правимо новогодишње украсе 

15.Наши празници и прославе 

16.Зимске враголије 

17.Свети Сава у песми и причи 

18.Припремамо се за прославу школске славе 

19.Књиге које ћемо читати током распуста 

20.Избор песама за рецитовање 

21.И ми рецитујемо 

22.Наша смотра рецитатора 

23.Обрадоваћу своју маму 

24.Хуманитарна акција 

25.Одржавање и уређење школског дворишта и сађење цвећа 

26.Украшавамо јаја за Ускрс 

27.Наш ускршњи вашар 

28.Покажи шта знаш 

29.Негујемо цвеће 

30.Шетајући упознајемо околину – излет 

31.Гледали смо филм 

32.Уређујемо учионицу и двориште 

33.Квиз 

34.Спортска игра коју волимо 

35.Које књиге ћемо читати током лета 

36.Идемо на летњи распуст 

   УКУПНО 36 

 



90 

 

 

Допунска настава                                                                                Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет:  

Разред: 3. (ТРЕЋИ)    

Циљ Наставне теме Број часова  

 

Математичка секција 

 

-Циљ наставе математике,самим тим и математичке секције је да ученици 

усвојена знања математичка потребна за схватањепојава и односа у друштву  да 

самостално примењују у решавању сложених математичких проблема из животне 

праксе, за успешно настављање математичког образовања и самообразовања, да 

доприносе развоју својих менталних способности , свестраном развоју своје 

личности и формирању научног погледа на свет. 

 

Блок  бројева  до  1000 

 

Геометријски објекти и њихови међусобни 

односи 

 

Мерење и мере  

 

 

 

 

 

 

 

 

   УКУПНО 36 
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IV РАЗРЕД 

Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК    

Разред: 4. (ЧЕТВРТИ)    

Циљ предмета Задаци Наставне теме Начини и поступци остваривања програма 
Број часова 

по темама 

- да ученици овладају 

основним законитостима 

српског књижевног језика 

на којем ће се усмено и 

писмено правилно 

изражавати; 

- да упознају, доживе и 

оспособе се да тумаче 

одабрана књижевна дела,  

позоришна, филмска и 

друга уметничка остварења 

из српске и светске 

баштине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- развијање љубави према матерњем 

језику и потребе да се он негује и 

унапређује; 

- основно описмењавање најмлађих 

ученика на темељима ортоепских и 

ортографских стандарда српског 

књижевног језика; 

- поступно и систематично упознавање 

граматике и правописа српског језика; 

- упознавање језичких појава и појмова, 

овладавање нормативном граматиком и 

стилским могућностима 

српског језика; 

- оспособљавање за успешно служење 

књижевним језиком; 

- 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 и читања у себи; 

 

 

 

 Језик 

(граматика, 

ортоепија и 

правопис) 

 

 

 

 

Језичка култура 

(усмено и 

писано 

изражавање) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Књижевност :  

- лирика  

- епика  

- драма  

 

 

- Изражајно читање (јачина гласа, ритам, 

темпо, интонација, пауза, реченични акценат 

и гласовне трансформације) 

- Читање у себи (усмерено, истраживачко, 

информативно, продуктивно и аналитичко) 

- Изражајно казивање  

- Тумачење ( уочавање, откривање, 

истраживање, процењивање и закључивање) 

 

- Коришћење погодног полазног текста; 

- Коришћење исказа говорних ситуација; 

- Подстицање ученика да полазни текст 

доживе и схвате у целини и појединостима; 

- Утврђивање и обнављање знања о 

познатим језичким појавама и појмовима 

који непосредно доприносе 

бољем и лакшем схватању новог градива; 

- Упућивање ученика да у тексту уочавају 

примере; 

- Подстицање ученика да запажену језичку 

појаву истраживачки сагледају; 

- Сагледавање језичких чињеница (примера) 

са разних становишта; 

- Илустровање и графичко представљање 

језичких појмова и њихових односа; 

- Дефинисање језичког појма; 
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- упознавање, читање и тумачење 

популарних и информативних текстова 

из илустрованих енциклопедија и 

часописа за децу; 

-  развијање потребе за књигом, 

способности да се њоме самостално 

служе као извором сазнања; 

- поступно и систематично 

оспособљавање ученика за доживљавање 

и вредновање сценских остварења 

(позориште, филм) и усвајање основних 

теоријских и функционалних појмова  

- упознавање, развијање, чување и 

поштовање властитог националног и 

културног идентитета на делима српске 

књижевности, позоришне и филмске 

уметности, као и других уметничких 

остварења; 

- навикавање на редовно праћење и 

критичко процењивање емисија за децу 

на радију и телевизији; 

- подстицање ученика на самостално 

језичко, литерарно и сценско 

стваралаштво; 

- подстицање, неговање и вредновање 

ученичких ваннаставних активности; 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

- Препознавање, објашњавање и примена 

сазнатог градива; 

 

- Читање, тумачење текста и изражајно 

исказивање напамет наученог текста  

(гласно, изражајно, тихо или у себи, односно 

усмерено, истраживачко, продуктивно, 

аналитичко, информативно читање и сл.);  

- Изражајно казивање је у функцији развоја 

говорне културе ученика користе се вежбе 

изражајног казивања „очи у очи“ и логичко 

усвајање текста, никако механичко;  

- Изношење ставова и судова о књижевном 

делу на основу чињеница из текста и 

подстицање изражавачког духа и критичког 

става ученика, активна улога ученика у 

проучавању књижевног дела;  

- Обрада одговарајућих текстова ученици 

усвајају књижевне појмове (родољубива 

песма) као и функционални ( узрок, услов, 

порука, особина и сл.);  

 

- Препричавање ( плански, осмишљено и 

континуирано) текстова из читанке и других 

извора; 

- Причање у циљу доживљаја које не сме да 

прерасте у шематизовано и површно 

набрајање одређених појавности; 

- Описивање (представљање суштинских 

односа између предмета, ствари, бића и 

других појмова и појава у свакој животној 

ситуацији); 

- Усмена и писмена вежбања (изговор 

гласова и преписивање речи, лексичке, 

семантичке, синтаксичке вежбе, остале 

вежбе за савладавање узорног говора и 

писања, домаћи писмени задаци). 
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   УКУПНО 180 

 

Допунска настава                                                   Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК    

Разред: 4. (ЧЕТВРТИ)    

Циљ Наставне теме 
Број часова по 

темама 

- проналажење путева, спречавањe застоја у напредовању;  

- примена индивидуализоване наставе, односно издиференцираних захтева у 

зависности од ученика;  

- подстицање и мотивисање ученика да усвоје предвиђене наставне садржаје, 

односно отклонити  неуспех у учењу;  

- навикавање ученика на самосталан рад и активно учење у заједничком раду и 

разговору;  

- развијати памћење, мишљење, логичко мишљење и повезивање; 

- увежбавања и усавршавања гласног читања и читања у себи; 

- оспособљавање за самостално читање и разумевање; 

- поступно и систематично савладавање правописа и граматике; 

- овладавање правописним и граматичким правилима;  

- развијање способности за правилно усмено и посмено изражавање;  

- оспособљавање за успешно служење књижевним језиком, смисленим 

реченицама у различитим животним ситуацијама; 

- основно описмењавање ученика на темељима ортографских и ортоепских 

стандарда књижевног језика;  

- развијање смисла и способности за правилно и течно усмено и писмено 

изражавање;  

- богаћење речника 

Књижевност 

-лирика 

-епика 

-драма 

 

Језик 

-граматика 

-правопис 

 

Језичка култура 

 

   УКУПНО 36 

 

Допунска настава                                                   Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК    

Разред: 4. (ЧЕТВРТИ)    

Циљ Наставне теме 
Број часова по 

темама 
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- да ученик изводи сложеније закључке на основу текста 

- да обједињује информације из различитих извора 

- разликује различита гледишта заступљена у информативном тексту 

-  процењује сврху информативног текста у односу на предвиђену намену  

- објашњава и вреднује догађаје и поступке ликова у тексту  

- пише разноврсне синтаксичке конструкције 

- користи богат фонд речи (у односу на узраст) 

- именује врсте и подврсте речи (властите и заједничке именице; описне, 

присвојне и градивне придеве; личне заменице; основне и редне бројеве) 

- уме да промени облик променљивих речи према задатом критеријуму: 

заједничких именица према броју, а глагола, придева и заменица према роду и 

броју 

- препознаје прави објекат (у акузативу) и прилошке одредбе за време, место и 

начин 

- тумачи особине, понашање и поступке ликова позивајући се на текст 

- уочава узрочно – последичне везе међу догађајима у тексту 

- тумачи идеје у књижевноуметничком тексту, аргументује их позивајући се на 

текст 

Књижевност 

 

 

 

Граматика 

 

 

 

Језичка култура 

 

 

 

Вештина читања и разумевање прочитаног 

 

 

   УКУПНО 36 

Предмет: Српски језик 

Разред: четврти 

Наставне теме Образовни стандарди по нивоима Начин провере 

 

ГОВОРНА КУЛТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1СЈ.0.1.1. познаје основна начела вођења разговора: уме да 

започне разговор, учествује у њему и оконча га; пажљиво 

слуша своје саговорнике 

1СЈ.0.1.2.  користи форме учтивог обраћања 

1СЈ.0.1.3. казује текст природно, поштујући интонацију 

реченице/стиха, без тзв. певушења или скандирања  

1СЈ.0.1.4.   уме да преприча изабрани наративни или краћи 

информативни текст на основу претходне израде плана текста 

и издвајања значајних делова или занимљивих детаља 

1СЈ.0.1.5.  уме самостално (својим речима) да описује и да 

- разговор 

- препричавање 

- причање 

- описивање 

- критичко мишљење 
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ВЕШТИНА ЧИТАЊА И 

РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 

(основни ниво) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(средњи ниво) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прича на задату тему: држи се теме, јасно структурира 

казивање (уводни, средишњи и завршни део казивања), добро 

распоређујући основну информацију и додатне информације 

1СЈ.0.1.6. уме на занимљив начин да почне и заврши своје 

причање 

1СЈ.0.1.7. уме у кратким цртама да образложи неку своју идеју 

1СЈ.0.1.8.  уме да одбрани своју тврдњу или став 

 

 

1СЈ.1.2.1. влада основном техником читања ћириличког и 

латиничког текста 

1СЈ.1.2.2. одговара на једноставна питања у вези са текстом, 

проналазећи информације експлицитно исказане у једној 

реченици, пасусу, или у једноставној табели (ко, где, када, 

колико и сл.) 

1СЈ.1.2.3. препознаје да ли је тражена информација, која може 

да буде исказана на различите начине (синонимија, парафраза), 

садржана у тексту 

1СЈ.1.2.4. познаје и користи основне делове текста и књиге 

(наслов, пасус, име аутора, садржај, речник) 

1СЈ.1.2.5. одређује основну тему текста 

1СЈ.1.2.6. разуме дословно значење текста 

1СЈ.1.2.7. разликује књижевноуметнички од информативног 

текста 

1СЈ.1.2.8. процењује садржај текста на основу задатог 

критеријума: да ли му се допада, да ли му је занимљив; да ли 

постоји сличност између ликова и ситуација из текста и особа и 

ситуација које су му познате; издваја речи које су му непознате 

 

 

1СЈ.2.2.1. чита текст природно, поштујући интонацију 

реченице/стиха; уме да одреди на ком месту у тексту је пауза, 

место логичког акцента; који део текста треба прочитати брже, 

а који спорије 

1СЈ.2.2.2. изводи једноставније закључке у вези са текстом, 

анализирајући и обједињујући информације исказане у 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- диктати 

- истраживачко читање 

- изражајно читање 

- тумачење текста 

- препричавање 
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(напредни ниво) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

различитим деловима екста (у различитим реченицама, 

пасусима, пољима табеле) 

1СЈ.2.2.3. раздваја битне од небитних информација; одређује 

след догађаја у тексту 

1СЈ.2.2.4. успоставља везу између информација исказаних у 

линеарном и нелинеарном тексту (нпр. проналази део/детаљ 

који је приказан на илустрацији, у табели, или на дијаграму) 

1СЈ.2.2.5. одређује основни смисао текста и његову намену 

1СЈ.2.2.6. препознаје фигуративно значење у тексту 

1СЈ.2.2.7. изводи једноставне закључке на основу текста 

(предвиђа даљи ток радње, објашњава расплет, уочава 

међусобну повезаност догађаја, на основу поступака 

јунака/актера закључује о њиховим особинама, осећањима, 

намерама и сл.)  

1СЈ.2.2.8. износи свој став о садржају текста и образлаже зашто 

му се допада/не допада, због чега му је занимљив/незанимљив; 

да ли се слаже/не слаже са поступцима ликова 

1СЈ.2.2.9. издваја делове текста који су му нејасни 

1СЈ.2.2.10.вреднује примереност илустрација које прате текст; 

наводи разлоге за избор одређене илустрације 

 

 

 

1СЈ.3.2.1. изводи сложеније закључке на основу текста, 

обједињујући информације из различитих делова дужег текста 

1СЈ.3.2.2.повезује и обједињује информације исказане 

различитим симболичким системима (нпр. текст, табела, 

графички приказ)  

1СЈ.3.2.3.разликује различита гледишта заступљена у 

информативном тексту (нпр. мишљење аутора vs. мишљења 

учесника у догађају) 

1СЈ.3.2.4. изводи сложеније закључке на основу текста и 

издваја делове текста који их поткрепљују; резимира наративни 

текст 

1СЈ.3.2.5.представља текст у одговарајућој нелинеарној форми 

(уноси податке из текста у дату табелу или дијаграм)  
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ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

(основни ниво) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(средњи ниво) 

 

 

 

 

 

 

 

1СЈ.3.2.6. процењује сврху информативног текста у односу на 

предвиђену намену (нпр. који део текста боље описује дату 

слику, да ли је упутство за (познату) игру потпуно и сл.)  

1СЈ.3.2.7. објашњава и вреднује догађаје и поступке ликова у 

тексту (нпр. објашњава зашто је лик поступио на одређен 

начин, или вреднује крај приче у односу на своје предвиђања 

током читања текста, или износи свој став о догађајима из 

текста) 

 

 

 

1СЈ.1.3.1. пише писаним словима ћирилице 

1СЈ.1.3.2. уме да се потпише  

1СЈ.1.3.3.почиње реченицу великим словом, завршава је 

одговарајућим интерпункцијским знаком  

1СЈ.1.3.4. употребљава велико слово приликом писања личних 

имена, назива места (једночланих), назива школе 

1СЈ.1.3.5.  пише кратким, потпуним реченицама једноставне 

структуре 

1СЈ.1.3.6.  издваја наслов, углавном се држи теме  

1СЈ.1.3.7.  препричава кратак једноставан текст (до 400) речи 

1СЈ.1.3.8. користи скроман фонд речи (у односу на узраст); 

правилно их употребљава  

1СЈ.1.3.9. пише кратку поруку (о томе куда иде, зашто касни, и 

сл.) 

1СЈ.1.3.10.  пише честитку (за Нову годину, рођендан), 

позивницу (за рођенданску прославу, забаву), разгледницу (са 

летовања, зимовања, екскурзије) 

 

 

 

1СЈ.2.3.1. зна и користи оба писма (ћирирлицу и латиницу) 

1СЈ.2.3.2. употребљава велико слово приликм писања имена 

држава и места и њихових становника; користи наводнике при 

навођењу туђих речи; правилно пише присвојне придеве (-ов/-

ев/-ин, -ски/-чки/-шки); правилно пише гласове ћ, ч, џ, ђ; 

правилно пише сугласник ј у интервокалској позицији; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- писмени задатак 

- контролни задатак 

- тестови 

- наставни листови 

- правописне вежбе 

- диктат 

- препричавање 

- описивање 
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(напредни ниво) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЈА 

(основни ниво) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(средњи ниво) 

правилно пише речцу ли и речцу не; употребљава запету при 

набрајању 

1СЈ.2.3.3. пише јасним и потпуним реченицама; варира језички 

израз (ред речи у реченици, типове реченица, дужину 

реченице...) 

1СЈ.2.3.4. држи се теме; излагање организује око основне идеје 

текста коју поткрепљује одговарајућим детаљима 

1СЈ.2.3.5. језички израз прилагођава комуникативној ситуацији 

(формалној/ неформалној) 

1СЈ.2.3.6. саставља кратак наративни текст 

1СЈ.2.3.7. саставља кратак дескриптивни текст 

1СЈ.2.3.8. користи фонд речи примерен узрасту; употребљава 

синониме (нпр. да избегне понављање) 

1СЈ.2.3.9.исправља свој текст (критички чита написано, 

поправља текст и исправља грешке) 

1СЈ.2.3.10. уме да попуни једноставан образац са основним 

подацима о себи (име, презиме, име родитеља, година рођења, 

адреса, телефон; школа, разред, одељење) 

1СЈ.2.3.11. пише писмо (приватно) и уме да га адресира 

 

 

1СЈ.3.3.1. пише јасним, потпуним добро обликованим 

реченицама; користи разноврсне синтаксичке конструкције, 

укључујући и сложене 

1СЈ.3.3.2. јасно структурира текст (уводни, средишњи и 

завршни део текста), добро распоређујући основну 

информацију и додатне информације унутар текста и пасуса 

1СЈ.3.3.3. прилагођава језичко – стилски израз типу текста 

1СЈ.3.3.4. саставља кратак експозиторни текст 

1СЈ.3.3.5. користи богат фонд речи (у односу на узраст) 

1СЈ.3.3.6. издваја пасусе 

 

 

1СЈ.1.4.1. препознаје врсте речи (именице, заменице, придеве, 

бројеве и глаголе) 

1СЈ.1.4.2. препознаје граматичке категорије променљивих речи 
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(напредни ниво) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЊИЖЕВНОСТ 

(род и број заједничких именица) и глаголско време (презент, 

перфекат, футур) 

1СЈ.1.4.3. препознаје врсте реченица по комуникативној 

функцији (обавештајне, узвичне, упитне, заповедне) и по 

потврдности/одричности (потврдне и одричне) 

1СЈ.1.4.4. препознаје антонимију  

1СЈ.1.4.5. препознаје значења речи и фразеологизама који се 

употребљавају у свакодневној комуникацији (у кући, школи и 

сл.) 

 

 

1СЈ.2.4.1. одређује врсте речи (именице, заменице, придеве, 

бројеве и глаголе)  

1СЈ.2.4.2. препознаје подврсте речи (властите и заједничке 

именице; описне, присвојне и градивне придеве; личне 

заменице; основне и редне бројеве) 

1СЈ.2.4.3. пепознаје лице, род и број личних заменица у 

номинативу 

1СЈ.2.4.4.препознаје граматичке категорије глагола (лице, број 

и род) и уме да пребацује глаголе из једног глаголског времена 

у друго 

1СЈ.2.4.5. препознаје субјекат и глаголски предикат 

1СЈ.2.4.6. препознаје врсте реченица по комуникативној 

функцији (обавештајне, узвичне, упитне, заповедне) и по 

потврдности/одричности (потврдне и одричне) 

1СЈ.2.4.7. саставља реченице различите по комуникативној 

функцији и облику  

1СЈ.2.4.8. препознаје синонимију 

1СЈ.2.4.9. препознаје значења речи и фразеологизама који се 

јављају у школским текстовима (у уџбеницима, књигама из 

лектире и сл.) и правилно их употребљава 

 

1СЈ.3.4.1. именује врсте и подврсте речи (властите и заједничке 

именице; описне, присвојне и градивне придеве; личне 

заменице; основне и редне бројеве) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- наставни листови 

- контролне вежбе 

- тестови 

- усмено испитивање 

- разговор 
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(основни ниво) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(средњи ниво) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(напредни ниво) 

1СЈ.3.4.2. уме да промени облик променљивих речи према 

задатом критеријуму: заједничких именица према броју, а 

глагола, придева и заменица према роду и броју 

1СЈ.3.4.3. препознаје прави објекат (у акузативу) и прилошке 

одредбе за време, место и начин 

 

1СЈ.3.4.4. одређује значења непознатих речи и фразеологизама 

на основу ситуације текста/контекста у којем су употребљени 

1СЈ.3.4.5. употребљава речи у основном и 

пренесеном/фигуративном значењу 

 

 

1СЈ.1.5.1. препознаје књижевне родове на основу формалних 

одлика поезије, прозе и драме 

1СЈ.1.5.2. препознаје књижевне врсте (бајку и басну) 

1СЈ.1.5.3.одређује главни догађај и ликове (који су носиоци 

радње) у књижевноуметничком тексту  

1СЈ.1.5.4. одређује време и место дешавања радње у 

књижевноуметничком тексту 

 

1СЈ.2.5.1. разликује лирску од епске песме 

1СЈ.2.5.2. одређује фолклорне форме (кратке народне 

умотворине – пословице, загонетке, брзалице) 

1СЈ.2.5.3. препознаје риму, стих и строфу у лирској песми 

1СЈ.2.5.4. одређује карактеристичне особине, осећања,изглед и 

поступке ликова; односе међу ликовима у 

књижевноуметничком тексту 

1СЈ.2.5.5. уочава везе међу догађајима (нпр. одређује редослед 

догађаја у књижевноуметничком тексту) 

1СЈ.2.5.6. разликује приповедање од описивања и дијалога 

1СЈ.2.5.7. разуме фигуративну употребу језика у 

књижевноуметничком тексту 

 

1СЈ.3.5.1. тумачи особине, понашање и поступке ликова 

позивајући се на текст 

1СЈ.3.5.2. уочава узрочно – последичне везе међу догађајима у 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- контролне вежбе 

- анализа  

- препирчавање 

- описивање 

- писано изражавање 

- истраживачко читање 

- информативно читање 
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тексту 

1СЈ.3.5.3. тумачи идеје у књижевноуметничком тексту, 

аргументује их позивајући се на текст 

 

 

Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: МАТЕМАТИКА    

Разред: 4. (ЧЕТВРТИ)    

Циљ предмета Задаци 
Наставне 

теме 
Начини и поступци остваривања програма 

Број часова 

по темама 

- усвајање елементарних 

математичкких знања 

која су потребна за 

схватање појава у 

животу и друштву;  

- оспособљавање 

ученика за примену 

усвојених математичких 

знања у решавањеу 

разноврсних задатака из 

животне праксе;  

- успешно настављање 

математичког 

образовања и за 

самообразовање 

 - развијање менталних 

способности;  

- формирање научног 

погледа на свет и 

свестрани развитак 

личности ученика 

 

 

- стицање знања неопходних за разумевање 

квантитативних и просторних односа и 

законитости у разним појавама у природи, 

друштву и свакодневном животу;  

- стицање основне математичке културе 

потребне за откривање улоге и примене 

математике у различитим подручјима 

чoвекове делатности; 

- успешно настављање образовања и 

укључивање у рад;  

- развијање ученикове способности 

посматрања, опажања и логичког, критичког, 

стваралачког и апстрактног мишљења;  

- развијање културне, радне, етичке и естетске 

навике ученика, као и математичке 

радозналости у посматрању и изучавању 

природних појава;  

- стицање навике и обучавање у коришћењу 

разноврсних извора знања;  

- разумевање одговарајућих садржаја 

природних наука и доприношење радном и 

полутехничком васпитању и образовању;  

- изграђивање позитивних особина ученикове 

личности, као што су: истинољубивост, 

упорност, систематичност, уредност, тачност, 

одговорност, смисао за самостални рад;  

Скуп 

природних 

бројева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мерење и 

- смењивање различитих активности и 

техника: вербална, текстуална, практична, 

учења путем откривања, смислено учење, 

амбијентално учење, решавање проблема.  

- графичко представљање разних стварних 

ситуација помоћу Венових дијаграма (или на 

друге начине);  

- упознавање и графичко представљање 

бројног низа природних бројева; решавати 

бројне израза; 

- повећање ефикасности наставе кроз 

аналитички и синтетички приступ решавању 

текстуалних задатака;  

- паралелно са случајевима једнокости двају 

израза, ученици упознају и случајеве 

неједнакости; 

- откривање идеја пресликавања увођењем 

таблица и дијаграма; практичним радом 

утврдити зависност између података;  

- упутити ученике како да у разним 

животним ситуацијама уочавају 

одговарајуће математичке релације;  

 

 

- кроз практични рад стицање елементарне 

геометријеске представе;  

132 
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- интерпретација математичких садржаја и 

упознавањем основних математичких метода 

доприносе формирању правилног погледа на 

свет и свестраном развитку ученика;  

- изражавање математичким језиком, јасноћа 

и прецизност изражавања у писменом и 

усменом облику;  

- усвојање основних чињеница о скуповима, 

релацијама и пресликавањима;  

- савладавање основних операција с 

природним бројевима и основних закона тих 

операција;  

- упознавање најважнијих равни и просторних 

геометријских фигура и њихових узајамних 

односа;  

- оспособљање ученика за прецизност у 

мерењу, цртању и геометријским 

конструкцијама 

мере  

 

 

 

 

 

 

Површина  

 

- системски рад на развијању елементарних 

просторних представа;  

 

 

 

- кроз практичан рад објаснити систем 

јединица мера;  

- мере за дужину/површину обрађивати 

упоредо са одговарајућим градивом из 

геометрије 
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   УКУПНО 180 

 

Допунска настава                                                   Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: МАТЕМАТИКА    

Разред: 4. (ЧЕТВРТИ)    

Циљ Наставне теме 
Број часова по 

темама 

- проналажење путева, спречавања застоја у напредовању;  

- примена индивидуализоване наставе, односно издиференцираних захтева у 

зависности од ученика;  

- подстицање и мотивисање ученика да усвоје предвиђене наставне садржаје, 

односно отклонити неуспех у учењу;  

- навикавање ученика на самосталан рад и активно учење у заједничком раду и 

разговору;  

- развијати памћење, мишљење, логичко мишљење и повезивање; 

- савладавање основних операција; 

- савладaвање читања и писања природних бројева у декадном бројевном 

Скуп природних бројева 

 

 

Површина 

 

 

Мерење и мере 
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систему;  

- упознавање скупа природних бројева и њихово приказивање  на бројевним 

полуправама;  

- знају да читају, састављају и израчунавају вредност израза са више операција;  

- знају да решавају једноставније једначине и неједначине у скупу природних 

бројева;  

- упознају разломке, њихово читање, писање и значење 

- упознавање основних геометријских фигура и њихових међусобних односа;  

- упознавање и учење формуле за израчунавање површине правоугаоника, 

квадрата, коцке и квадра; 

- упознају и примењују мере за дужину, масу и време;  

- претварају у мање и веће јединице мере 

 

 

   УКУПНО 36 

 

Допунска настава                                                   Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: МАТЕМАТИКА    

Разред: 4. (ЧЕТВРТИ)    

Циљ Наставне теме 
Број часова по 

темама 

- развијање логичког мишљења, поступка решавања проблемских задатака;  

- развијање тачности и прецизности при раду и логичкиг мишљења;  

- развијање логичког мишљења; 

-оспособљавање ученика за самостално решавање проблема; 

-развијање способности уочавања битног у проблему; 

-прецизност и уредност при раду 

 

 

 

 

 

 

 

Логички и комбинаторни задаци  

 

 

Природни бројеви и операције са њима  

 

 

Решавање сложених задатака помоћу једначина и 

дијаграма  

 

 

Квадрат и правоугаоник  

 

Коцка и квадар 

 

   УКУПНО 36 
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Предмет: Математика 

Разред: четврти 

Наставне теме Образовни стандарди по нивоима Начин провере 

 ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И 

ОПЕРАЦИЈЕ СА ЊИМА 

 

основни ниво 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средњи ниво 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напредни ниво 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1МА.1.1.1. зна да прочита и запише дати број, уме да упореди бројеве по 

величини и да прикаже број на датој бројевној полуправoj  

1МА.1.1.2. рачуна вредност бројевног израза са највише две операције 

сабирања и одузимања у оквиру прве хиљаде  

1МА.1.1.3. множи и дели без остатка (троцифрене бројеве једноцифреним) 

у оквиру прве хиљаде 1МА.1.1.4. уме да на основу текста правилно постави 

израз са једном рачунском операцијом  

1МА.1.1.5. уме да решава једноставне једначине у оквиру прве хиљаде 

 

1МА.2.1.1. уме да примени својства природних бројева (паран, непаран, 

највећи, најмањи, претходни, следећи број) и разуме декадни бројни систем  

1МА.2.1.2. уме да одреди десетицу, стотину и хиљаду најближу датом броју 

 1МА.2.1.3. сабира и одузима, рачуна вредност израза 1МА.2.1.4. рачуна 

вредност израза с највише две операције  

1МА.2.1.5. уме да решава једначине 

 

1МА.3.1.1. уме да примени својства природних бројева у решавању 

проблемских задатака  

1МА.3.1.2. зна својства операција сабирања и одузимања и уме да их 

примени.  

1МА.3.1.3. уме да израчуна бројевну вредност израза са више операција, 

поштујући приоритет  

1МА.3.1.4. уме да решава сложеније проблемске задатке дате у текстуалној 

форми  

1МА.3.1.5. уме да одреди решења неједначине са једном операцијом 

 

 

1МА.1.2.1. уме да именује геометријске објекте у равни (квадрат, круг, 

троугао, правоугаоник, тачка, дуж, права, полуправа и угао) и уочава 

међусобне односе два геометријска објекта у равни (паралелност, 

нормалност, припадност)  

1МА.1.2.2. зна јединице за мерење дужине и њихове односе  

1МА.1.2.3. користи поступак мерења дужине објекта, приказаног на слици, 

 

 

 

- писмени задатак 

- контролне вежбе 

- писмене вежбе 

- усмена вежбања 

- математички диктат 
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ГЕОМЕТРИЈА 

основни ниво 

 

 

 

 

 

 

 

средњи ниво 

 

 

 

 

 

 

 

напредни ниво 

 

 

РАЗЛОМЦИ 

основни ниво 

 

 

 

 

средњи ниво 

 

 

 

 

 

напредни ниво 

 

 

 

 

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

основни ниво 

 

при чему је дата мерна јединица 1МА.1.2.4. користи поступак мерења 

површине објекта, приказаног на слици, при чему је дата мерна јединица 

 

1МА.2.2.1. уочава међусобне односе геометријских објеката у равни  

1МА.2.2.2. претвара јединице за мерење дужине 1МА.2.2.3. зна јединице за 

мерење површине и њихове односе  

1МА.2.2.4. уме да израчуна обим троугла, квадрата и правоугаоника када су 

подаци дати у истим мерним јединицама 

 1МА.2.2.5. уме да израчуна површину квадрата и правоугаоника када су 

подаци дати у истим мерним јединицама  

1МА.2.2.6. препознаје мрежу коцке и квадра и уме да израчуна њихову 

површину када су подаци дати у истим мерним јединицама 

 

1МА.3.2.1. претвара јединице за мерење површине из већих у мање 

1МА.3.2.2. уме да израчуна обим троугла, квадрата и правоугаоника  

1МА.3.2.3. уме да израчуна површину квадрата и правоугаоника 

 1МА.3.2.4. уме да израчуна обим и површину сложених фигура у равни 

када су подаци дати у истим мерним јединицама  

1МА.3.2.5. уме да израчуна запремину коцке и квадра када су подаци дати у 

истим мерним јединицама 

 

 

1МА.1.3.1. уме да прочита и формално запише разломак n 1 (n ≤ 10) и 

препозна његов графички приказ  

1МА.1.3.2. уме да израчуна половину, четвртину и десетину неке целине 

 

1МА.2.3.1. уме да препозна разломак b a (b ≤ 10, a < b) када је графички 

приказан на фигури подељеној на b делова  

1МА.2.3.2. уме да израчуна n-ти део неке целине и обрнуто, упоређује 

разломке облика n 1 (n ≤ 10) 

 

1МА.3.3.1. уме да прочита, формално запише и графички прикаже разломак 

b a (b ≤ 10, a < b) 

1МА.3.3.2. зна да израчуна део b a (b ≤ 10, a < b) неке целине и користи то у 

задацима 

 

 

1МА.1.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена и 

рачуна са новцем у једноставним ситуацијама 

 1МА.1.4.2. зна коју јединицу мере да употреби за мерење задате запремине 

течности (l, dl, ml)  

 

 

- писмени задатак 

- контролне вежбе 

- писмене вежбе 

- усмена вежбања 

- математички диктат 
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средњи ниво 

 

 

 

 

напредни ниво 

1МА.1.4.3. зна коју јединицу мере да употреби за мерење задате масе (g, kg, 

t) 1МА.1.4.4. уме да чита једноставније графиконе, табеле и дијаграме 

 

1МА.2.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена и 

рачуна са новцем у сложенијим ситуацијама  

1МА.2.4.2. зна јединице за време (секунда, минут, сат, дан, месец, година) и 

уме да претвара веће у мање и пореди временске интервале у једноставним 

ситуацијама  

1МА.2.4.3. претвара јединице за мерење запремине течности из већих у 

мање  

1МА.2.4.4. претвара јединице за мерење масе из већих у мање 

 

1МА.3.4.1. зна јединице за време (секунда, минут, сат, дан, месец, година, 

век) и уме да претвара из једне јединице у другу и пореди временске 

интервале у сложенијим ситуацијама  

1МА.3.4.2. претвара јединице за мерење запремине течности  

1МА.3.4.3. претвара јединице за мерење масе 

 

- писмени задатак 

- контролне вежбе 

- писмене вежбе 

- усмена вежбања 

- математички диктат 

 

 

- писмени задатак 

- контролне вежбе 

- писмене вежбе 

- усмена вежбања 

- математички диктат 

 

 

 

Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: ПРИРОДА И ДРУШТВО    

Разред: 4. (ЧЕТВРТИ)    

Циљ предмета Задаци Наставне теме Начини и поступци остваривања програма 
Број часова 

по темама 

- упознавање себе, свог 

природног и друштвеног 

окружења и развијање 

способности за одговорни 

живот у њему 

 

 

 

 

 

 

- развијање основних појмова о 

природном и друштвеном 

окружењу и повезивање тих 

појмова;  

- развијање способности запажања 

основних својства објекта, појава и 

процеса у окружењу и уочавање 

њихове повезаности;  

- развијање основних елемената 

логичког мишљења;  

- развијање радозналости, 

интересовања и способности за 

активно упознавање окружења;  

Моја домовина, 

део света  

 

Сусрет са 

природом  

 

Истражујемо 

природне појаве  

 

Рад, енергија 

производња и 

потрошња  

- стварање ситуација учења у којима ће доћи 

до изражаја различите активности ученика 

које омогућују различите начине учења;  

- решавање проблемских ситуација које 

развијају мисаоне способности ученика  

- заједничка реализација задатака на нивоу 

групе или радом у пару; 

- практиковати диференциране задатке у 

циљу поштовања на различитост, нивоа 

предзнања и динамике развоја;  

- мењати амбијент тако да ученици исте 

ствари сагледавају са различитих аспеката у 

различитим околностима;  

23 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

7 
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- оспособљавање за самостално 

учење и проналажење информација;  

- интегрисање искуствених и 

научних сазнања у контури система 

појмова из области природе и 

друштва;  

- стицање елемената научне 

писмености и стварање основа за 

даље учење;  

- усвајање цивилизацијских 

тековина и упознавање могућности 

њиховог рационалног коришћења и 

дограђивања;  

- развијање еколошке свести и 

навика здравог живота;  

- развијање основних појмова о 

ширем природном и друштвеном 

окружењу – завичају и домовини;  

- развијање способности запажања 

основних материјала, објеката, 

појава и процеса у окружењу и 

уочавању њихове повезаности;  

- развијање елемената логичког 

размишљања;  

- стицање елементарне научне 

писмености и њена функционална 

применљивост;  

- оспособљавање за сналажење у 

простору и времену;  

- разумевање и уважавање 

различитости међу појединцима и 

групама;  

- развијање одговорног односа 

према себи, другоме, окружењу и 

културном наслеђу 

 

Осврт уназад-

прошлост  

 

- организовање посета, излета, шетњи, 

наставе у природи;  

- активирати ученика у процесу стицања 

знања;  

- практиковати практичан рад, једноставне 

огледе, истраживачке задатке;  

- остваривање циљева и задатака вршиће се 

преко спиралних кругова тако да се избегава 

рутинско понављање, а усвајање наведених 

садржаја програма омогућује надограђивање 

знања, умења, вештина и ставова, изградње 

појмова из области природе и друштва; 

- оспособљавање ученика за коришћење 

различитих извора знања, графичких и 

електронских медија, с намером да се код 

ученика развије функционална писменост 

као подлога за даље учење и сначажење у 

свакодневном животу 

 

 

19 

   УКУПНО 72 
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Предмет: Природа и друштво 

Разред: четврти 

Наставне теме Образовни стандарди по нивоима Начин провере 

МОЈА ДОМОВИНА, ДЕО 

СВЕТА 

основни ниво 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средњи ниво 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напредни ниво 

 

 

 

 

 

1ПД.1.5.1. зна које друштвене групе постоје и ко су њихови чланови  

1ПД.1.5.2. зна основна правила понашања у породици, школи и насељу 

1ПД.1.6.1. зна основне облике рељефа и површинских вода  

1ПД.1.6.2. зна основне типове насеља и њихове карактеристике  

1ПД.1.6.3. зна географски положај и основне одреднице државе Србије: територија, 

границе, главни град, симболи, становништво  

1ПД.1.6.5. зна основне информације о начину живота људи у прошлости  

1ПД.1.6.6. зна шта су историјски извори и именује их 

 

1ПД.2.4.4. уме да пронађе основне информације на географској карти Србије: највећа и 

најважнија насеља, облике рељефа и површинских вода 

1ПД.2.5.1. зна које су улоге различитих друштвених група и њихових чланова  

1ПД.2.5.2. зна која су права и обавезе чланова у различитим друштвеним групама 

1ПД.2.6.1. препознаје и именује облике рељефа и површинских вода у свом месту и у 

околини  

1ПД.2.6.2. зна основне одлике рељефа и вода у држави Србији  

1ПД.2.6.3. разуме повезаност природно-географских фактора – рељефа, вода, климе – и 

делатности људи 

 

1ПД.3.4.1. уме да чита географску карту примењујући знања о странама света и 

значењу картографских знакова 

1ПД.3.5.1. разуме заједничке карактеристике друштвених група и разлике међу њима  

1ПД.3.5.2. разуме да се права и обавезе чланова друштвених група међусобно допуњују 

 

 

 

 

1ПД.1.3.2. зна да су вода у природи, ваздух и земљиште састављени од више 

материјала  

1ПД.1.3.3. зна да различите животне намирнице садрже различите састојке  

1ПД.1.3.4. зна основна својства материјала: тврдоћа, еластичност, густина, 

растворљивост, провидност, намагнетисаност  

1ПД.1.3.5. зна да својства материјала одређују њихову употребу и препознаје примере 

у свом окружењу 1ПД.1.3.6. зна промене материјала које настају због промене 

 

 

- истраживачки задаци 

- пројекти 

- тестови 

- контролне вежбе 

- писмена вежбе 

- практичан рад 

- огледи 
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ИСТРАЖУЈЕМО ПРИРОДНЕ 

ПОЈАВЕ 

основни ниво 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средњи ниво 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

температуре, услед механичког утицаја и деловања воде и ваздуха 

1ПД.1.4.1. уме да препозна кретање тела у различитим појавама 

 

1ПД.2.3.1. зна сложенија својства воде и ваздуха: агрегатно стање и кретање  

1ПД.2.3.2. зна да су различита својства воде, ваздуха и земљишта последица њиховог 

различитог састава 1ПД.2.3.3. разликује материјале који су добри проводници топлоте 

и електрицитета од оних који то нису 

 1ПД.2.3.4. зна да топлотна и електрична проводљивост материјала одређују њихову 

употребу и препознаје примере у свом окружењу  

1ПД.2.3.5. разликује повратне и неповратне промене материјала  

1ПД.2.3.6. разликује промене материјала при којима настају други материјали од оних 

промена материјала при којима не настају други материјали 

1ПД.2.4.1. зна да кретање тела зависи од силе која на њега делује, врсте подлоге и 

облика тела 

 

1ПД.3.1.1. разуме повезаност живе и неживе природе на мање очигледним примерима  

1ПД.3.1.2. разуме функционалну повезаност различитих делова тела живих бића 

 

 

 

 

1ПД.1.2.1. препознаје и именује природне ресурсе 1ПД.1.2.2. зна употребну вредност 

природних ресурса 1ПД.1.2.3. разликује повољно и неповољно деловање човека по 

очување природе 

1ПД.1.5.3. зна које људске делатности постоје и њихову улогу 1ПД.1.5.4. зна који су 

главни извори опасности по здравље и живот људи и основне мере заштите 1ПД.1.5.5. 

зна поступке за очување и унапређивање људског здравља 

 

1ПД.2.2.1. разликује обновљиве и необновљиве природне ресурсе  

1ПД.2.2.2. разуме еколошку оправданост употребе обновљивих ресурса и рационалног 

коришћења необновљивих ресурса  

1ПД.2.2.3. зна основне мере заштите живе и неживе природе као природних ресурса 

1ПД.2.5.3. разуме повезаност и међузависност различитих људских делатности 

1ПД.2.6.3. разуме повезаност природно-географских фактора – рељефа, вода, климе – и 

делатности људи 

 

1ПД.1.1.3. зна заједничке карактеристике живих бића 1ПД.1.1.4. уме да класификује 

жива бића према једном од следећих критеријума: изгледу, начину исхране, кретања и 

размножавања 

1ПД.1.5.4. зна који су главни извори опасности по здравље и живот људи и основне 

мере заштите 1ПД.1.5.5. зна поступке за очување и унапређивање људског здравља 

 

 

 

 

 

 

- истраживачки задаци 

- пројекти 

- тестови 

- контролне вежбе 

- писмена вежбе 

- практичан рад 

- огледи 
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напредни ниво 

 

 

 

 

 

РАД, ЕНЕРГИЈА, 

ПРОИЗВОДЊА И 

ПОТРОШЊА 

основни ниво 

 

 

 

средњи ниво 

 

СУСРЕТ СА ПРИРОДОМ 

основни ниво 

 

 

 

средњи ниво 

 

 

напредни ниво 

 

 

ОСВРТ УНАЗАД, 

ПРОШЛОСТ 

основни ниво 

 

средњи ниво 

 

 

 

напредни ниво 

 

 

 

1ПД.2.1.1. разуме повезаност живе и неживе природе на очигледним примерима  

1ПД.2.1.2. зна основне разлике између биљака, животиња и људи  

1ПД.2.1.3. примењује вишеструке критеријуме класификације живих бића  

1ПД.2.1.4. зна улогу основних делова живих бића 1ПД.2.1.5. разуме повезаност услова 

живота и живих бића у станишту  

1ПД.2.1.6. разуме међусобну зависност живих бића у животној заједници 

1ПД.2.2.3. зна основне мере заштите живе и неживе природе као природних ресурса  

1ПД.2.2.4. зна шта је добробит животиња и поступке којима се она штити 

 

1ПД.3.1.1. разуме повезаност живе и неживе природе на мање очигледним примерима  

1ПД.3.1.2. разуме функционалну повезаност различитих делова тела живих бића 

 

 

1ПД.1.6.4. зна најважније догађаје, појаве и личности из прошлости  

1ПД.1.6.5. зна основне информације о начину живота људи у прошлости  

1ПД.1.6.6. зна шта су историјски извори и именује их 

 

1ПД.2.4.5. уме да пронађе и упише тражене информације на ленти времена 

1ПД.2.6.4. зна редослед којим су се јављали важни историјски догађаји, појаве и 

личности  

1ПД.2.6.5. уочава сличности и разлике између начина живота некад и сад 

 1ПД.2.6.6. препознаје основна културна и друштвена обележја различитих историјских 

периода 

 1ПД.2.6.7. препознаје на основу карактеристичних историјских извора о ком 

историјском периоду или личности је реч 

 

1ПД.3.6.1. зна шта је претходило, а шта је уследило након важних историјских догађаја 

и појава 

 

 

 

 

 

 

 

- истраживачки задаци 

- пројекти 

- тестови 

- контролне вежбе 

- писмена вежбе 

- практичан рад 

- огледи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- истраживачки задаци 

- пројекти 

- тестови 

- контролне вежбе 

- писмена вежбе 

- практичан рад 

- огледи 

 

 

- истраживачки задаци 

- пројекти 

- тестови 

- контролне вежбе 

- писмена вежбе 

- практичан рад 

 

 



111 

 

 

Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава 
Слободне  наставне 

активности 

Предмет: СТРАНИ ЈЕЗИК    

Разред: 4. (ЧЕТВРТИ)    

Циљ предмета Задаци Наставне теме 
Начини и 

поступциостваривањапрограма 

Број 

часова 

по 

темама 

Циљ наставе страног језика 

на млађем школском 

узрасту је да оспособи 

ученика 

да на страном језику 

комуницира на основном 

нивоу у усменом и 

писаном облику о темама 

из његовог окружења. 

Треба да подстакне 

развијање свестио 

сопственом напредовању 

ради јачања мотивације за 

учење. 

Олакша разумевање 

других и  различитих 

култура и традиција. 

Стимулише машту, 

креативност и радозналост. 

Подстиче задовољство 

коришћења страног језика. 

 

 

 

Разумевање говора: треба да 

разуме општи садржај кратких и 

прилагођених текстова после 

неколико слушања. Да разуме и 

реагује на одговарајућих начина 

усмене поруке у вези са личним 

искуством и са активностима на 

часу (позив на игру, заповест, 

упуство) . Разумевање текста: 

треба да разуме краћи текст, 

написане речи и реченице са 

ставјене углавном од познатих 

језичких елемената. 

Усмено изражавање: треба да 

разговетно изговара гласове, 

акцентује речи, поштује ритам 

и интонацију. 

Самостално даје информације о 

себи и окружењу. 

Описује у неколико реченицама познату 

радњу или ситуацију, препричава општи 

садржај прочитаног или саслушаног 

текста, користећи  

усвојене језичке елементе и структуре. 

1. Identification 

2. Family 

3. Numbers and 

colors 

4. House and 

furniture 

5. Food and drinks 

6. Countries 

7. Animals 

8. Culture 
     9. Оther 

Комуникативна настава језик 

сматра средством комуникације. 

Језик употребљава се учионициу 

добро осмишљеним контекстима 

за ученике, упријатној и 

опуштеној атмосфери. 

Говор наставника прилагођен је 

узрасту и знањима ученика. 

Наставник ученицима скреће пажњу 

и упућује их 

На значај граматичке 

прецизности исказа. 

Знања ученика мере 

се јасно одређени релативним 

критеријуима тачности те узорније 

изворни говорник. 

Наставник упућује ученике 

узаконитости 

Усменог и писаног кода и њиховог 

међусобного дноса. 

Уџбеници постају извори 

активности иморају бити 

праћени употребома утентичних 

материјала. 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

 

 УКУПНО 72 
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Допунска настава Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: СТРАНИ ЈЕЗИК    

Разред: 4. (ЧЕТВРТИ)    

Циљ Наставнетеме 
Број часова по 

темама 

Циљ  допунске наставе је помоћ и ученицима слабијег знања и слабијих вештина 

да се адекватније припреме за савладавање градива предвиђеног наставним 

планом и програмом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. The world around us (articles, plurals, 

there is/are) 

2. Family and friends (verb to be, possessive 

adjectives, possessive ‘s) 

3. My surrounding (have got, position of 

adjectives) 

4. Telling time (Prepositions of place, 

can/can’t) 

5. People (describing people, Present 

Continuous) 

6. Prepositions of place 

 

   УКУПНО 32 

 

Предмет: Енглески језик 

Разред: четврти 

Наставне теме Образовни стандарди по нивоима Начин провере 

9. Identification 

10. Family 

11. Numbers and colors 

12. House and furniture 

13. Food and drinks 

14. Countries 

15. Animals 

16. Culture  
  9. Оther 

Основни ниво 

- 1.1.2 Ученик разуме главне информације у једноставним писменим и 

усменим исказима. 

- 1.1.9 У усменом и писменом општењу користи једноставна језичка 

средства за исказивање информација о себи ( омиљена боја, члан 

породице). Описује своју кућу и намештај у њој. 

- 1.1.10 Уме да обави основне комуникативне активности. 

- 1.1.5 Разуме предмет разговора других лица о познатим темама. 

- 1.1.9 Разуме општи смисао и најважније информације у једноставним 

врстама текстова ( кратке приче о животињама, породици, другим 

државама, култури..) 

- 1.1.13 Поставља једноставна питања о темама које одговарају његовим 

интересовањима. 

- 1.1.15 Формулише молбе и извињења. 

- 1.1.20 Повезује краће исказе у кратак, везани текст о блиским темама. 

- 1.1.22 На матерњем језику саопштава основну тему и садржај кратког 

 

- Стандардизовани тестови 

- Диктат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 

 

усменог или писаног текста на среаном језику. 

- 1.2.4 Користи елементарне и најфреквентније речи и изразе за 

обављање основних комуникативних активности. 

 

Средњи ниво 

- 2.1.3 Ученик разуме основни смисао главне информације, 

монолошких излагања и прича о познатим и узрасно адекватним 

темама. 

- 2.1.5 Разуме општи смисао и фреквентне фразе и изразе једноставних 

текстова из савремене музике. 

- 2.1.8 Разуме општи смисао текстова различитих врста и једноставне 

садржине са интернета или других писаних медија. 

- 2.1.12 Успева да поведе и одржава разговор на блиске и познате теме. 

- 2.1.13 Уз мању помоћ размењује информације везане за њему блиске 

теме. 

- 2.1.15 Поставња питања и одговара на њему постављена питања. 

- 2.1.17 Размењује информације о плановима и обавезама. 

- 2.1.22 Саставља краће текстове о себи, својој породици и непосредном 

окружењу. 

- 2.1.27 На страном језику саопштава туристима најједноставније 

информације које су тражили од трећег лица (адреса, цена, ред 

вожње). 

- 2.2.3 Познаје и користи једноставне граматичке елементе и 

конструкције  

- 2.3.2 Познаје основне елементе у области умећа живљења. 

 

Напредни ниво 

- 3.1.1 Разуме дуже низове саопштења, упутства, молби. 

- 3.1.2 Разуме основни смисао и главне информације у аутентичном 

разговору два или више саговорника. 

- 3.1.7 Разуме упутства која се односе на сналажење на јевним местима. 

- 3.1.10 На основу смисла читавог текста и садржаја појединачних 

делова открива значење непознатих речи и конструкција. 

- 3.1.16 Течно, са лакоћом описује себе и околину. 

- 3.1.20 На једноставан начин излаже на задату тему  и одговара на 

пирања. 

- 3.1.24 Пише краће текстове од неколико логички повезаних реченица 

на њему позбату тему. 

- 3.1.31 На страном језику саопштава једноставне информације добијене 

од трећег лица. 

- 3.2.2 Записује речи и изразе уз минималне ортографске неправилности 

које не ремете разумевање датог записа. 

- 3.3.1 Разуме основне сличности и разлике између своје и циљних 

култура у различитим аспектима свакодневног живота. 
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Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: ЛИКОВНА КУЛТУРА    

Разред: 4. (ЧЕТВРТИ)    

Циљ предмета Задаци Наставне теме 
Начини и поступци остваривања 

програма 

Број часова по 

темама 

- подстицање и 

развијање учениковог 

стваралачког мишљења 

и деловања у складу са 

опредељењем друштва 

и карактером овог 

наставног предмета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- развијање способности ученика за опажање облика, 

величина, светлина, боја и положаја облика у природи;  

- развијање памћења ученика, повезивање опажених 

информација, као увод у визуелно мишљење;  

- стварање услова да ученици на сваком часу, у 

процесу реализације садржаја користе технике и 

средства ликовно-визуелног изражавања;  

- развијање способности различитих врста ликовне 

уметности; 

- развијање љубави према вредностима израженим у 

делима свих облика уметности;  

- усвајање знања о боји и ликовним техникама;  

- препознавање и примена ликовних техника; 

- развијање моторичких способности ученика;  

-стварање услова за разумевање природних 

законитости и друштвених појава;  

-стварање услова да ученици на сваком часу у процесу 

реализације саржаја користе технике и средства 

ликовно-визуелног изражавања;  

-развијање способности за препознавање 

традиционалне, модерне, савремене уметности;  

-развијање ученикових потенцијала у области 

ликовности и визуелности, које му помажу 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;  

-осетљивост за ликовне и визуелне вредности коју 

стичу у настави, ученици примењују у раду и животу;  

-развија сензибилитета за лепо писање 

 

 

Kолаж, фротаж, 

деколаж и асамблаж  

 

 

Везивање облика у 

тродимензионалном 

простору и у равни  

 

Сликарски 

материјали и технике  

 

Основне и изведене 

боје  

 

Линија, површина, 

волумен, боја, 

простор  

 

Амбијент – сценски 

простор  

 

-организовање заједничког 

реализовања теме (формирати 

групе, парове);  

- разговор са ученицима како би 

сваки ученик дошао до своје 

идеје, а на основу понуђеног 

ликовног садржаја;  

- објаснити основне 

карактеристике различитих 

техника;  

- мењати амбијент, али 

препустити и ученицима избор 

амбијента  

- повезивање ликовне уметности 

са искуствима из других области 

(етно, споменици, обичаји, 

одевање, музика)  

- организовање посета изложбама  

- опажање сличности и разлика 

творевина природе и човека  

- организовање одељенске 

изложбе;  

- учешће у ликовним конкурсима;  

 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

22 
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Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА    

Разред: 4. (ЧЕТВРТИ)    

Циљ предмета Задаци Наставне теме 
Начини и поступци остваривања 

програма 

Број часова 

по темама 

- развијање 

интересовања, музичке 

осетљивости и 

креативности; 

- оспособљавање за 

разумевање 

могућности музичког 

изражавања; 

- развијање 

осетљивости за 

музичке вредности 

упознавањем музичке 

традиције и културе 

свога и других народа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- неговање способности извођења музике 

(певање/свирање); 

- стицање навике слушања музике, подстицања 

доживљаја и оспособљавање за разумевање 

музичких порука; 

- подстицање стваралачког ангажовања у свим 

музичким активностима (извођење, слушање, 

истраживање и стварање музике);  

- упознавање традиционалне и уметничке 

музике свог и других народа; 

- развијање критичког мишљења;  

- упознавање основа музичке писмености и 

изражајних средстава музичке уметности; 

- певање песама по слуху и на основу нотног 

записа; 

- певање солмизацијом; 

- оспособљавање ученика да свирају на дечјим 

музичким инструментима;  

- оспособљавање ученика да изводе дечје, 

народне и уметничке игре;  

- стицање навике слушања музике, подстицање 

доживљаја и оспособљавање за разумевање и 

препознавање музичких дела; 

- упознавање основа музичке писмености и 

изражајних средстава музичке уметности;  

- оспособити ученике да импровизују мелодије 

на задати текст и упознају звуке разних 

инструмената  

Извођење музике 

певањем и 

свирањем  

 

Слушање музике  

 

Стварање музике  

 

- вежбе памћења; 

- вежбе моторике;  

- осмишљавањем различитих 

активности развијати музичке 

способности код ученика; 

- вокално-инструментално извођење 

песама различитог карактера;  

- мотивационо подстицање ученика 

(одељенска такмичења) на изражајно 

певање;  

- одабир и презентовање различитих 

музичких дела прилагођених узрасту 

ученика;  

- кроз музичке и едукативне игре 

објаснити елементе музичке 

писмености;  

- повезивање наставе музичке културе 

са другим предметима, али са 

музичким животом средине у којој 

ученици живе и раде (школа, град);  

- организовање посета концертима  

25 

 

 

7 

 

4 
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Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ    

Разред: 4. (ЧЕТВРТИ)    

Циљ предмета Задаци 
Наставне 

теме 
Начини и поступци остваривања програма 

Број 

часова по 

темама 

- разноврсним и 

систематским 

моторичким 

активностима 

повезаним са 

осталим васпитно-

образовним 

подручјима, 

допринесе развоју 

личности ученика 

(когнитивном, 

афективном, 

моторичком) 

- развијање 

моторичких 

способности, 

стицање, 

усавршавање и 

примена 

моторичких умења, 

навика и 

неопходних 

теоријских знања у 

свакодневним и 

специфичним 

условима живота и 

рада 

- подстицање раста, развоја и утицање на 

правилно држање тела; 

- развој и усавршавање моторичких  

способности; 

- стицање теоријских знања неопходних 

ради разумевања значаја и суштине 

физичког васпитања;  

- усмеравање и развој основних моторичких 

способности, првенствено брзине и 

координације покрета; 

- стицање и развијање свести о потреби 

здравља, чувања здравља и заштити 

природе и човекове средине; 

- примена стечених знања, умења и навика 

у сложенијим условима (кроз игру, 

такмичење)  

-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;  

-оспособљавање ученика да стечена умења, 

знања и навике користе у свакодневном 

животу и раду;  

-стицање и развијање свести о потреби 

здравља, чувању здравља и заштити 

природе и човекове средине 

Атлетика  

 

 

Вежбе на 

тлу и 

справама  

 

Ритмичке 

вежбе и 

народни 

плесови  

 

 

Основи 

спортских 

игара 

 

  

Здравствено 

васпитање  

 

- вежбе обликовања (од општих ка самосталним 

вежбама);  

- вежбе моторичких знања, умења и навика;  

- елементарне игре спретности, брзине и 

издржљивости;  

- вежбе снаге (трчање, скокови/ увис и удаљ, бацање )  

- вежбе на тлу;  

- такмичарске игре;  

- слободне активности;  

- примена теоријских знања о здрављу у оквиру 

предавања, спортских и едукативних игара;  

- упућивање ученика на самостално вежбање;  

- излети, настава у природи;  

- кросеви:  

- такмичења;  

- програм се остварује на часовима редовне наставе, али 

и кроз ванчасовне и ваннаставне активности  

(излети, кросеви, шетње, настава у природи, 

такмичења);  

- оперативни задаци се остварују кроз следеће етапе: 

одређивање радних задатака, утврђивање стања, 

средстава, метода за остваривање радних задатака, 

праћење и вредновање резултата рада;  

- акценат се ставља на развој моторичких вредности;  

- теоријска знања о здрављу и хигијени су у служби 

развоја потребних навика које ће ученици примењивати 

у свакодневном животу и раду;  

- наставно градиво по циклусима остварује се у 

континуитету за један временски период (нпр. атлетика 

у јесењем периоду, вежбе на тлу и справама у зимском 

и тимске игре на пролеће) 

38 

 

 

16 

 

 

 

13 

 

 

 

38 
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Обавезнанастава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: ВЕРСКА НАСТАВА    

Разред: 4.(ЧЕТВРТИ)    

Циљ предмета Задаци Наставне теме 
Начини и поступци остваривања 

програма 

Број часова 

по темама 

• упознавање ученика са 

садржајима и начином рада 

• ученик  ће бити мотивисан да 

похађа часове верске наставе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стећи  основне 

информације о темама 

које ће се обрађивати у 

настави Православног 

катихизиса током 

четвртог разреда 

 уочити  какво је 

његово предзнање из 

градива обрађеног у 

претходном разреду 

школовања 

 желети да активно 

учествује на часовима 

верске наставе 

 

 

I – УВОД 

 

Катихизација као литургијска 

делатност- заједничко је дело катихете 

(вероучитеља) и његових ученика. 

Катихета (вероучитељ) би требало 

стално да има науму да катихезане 

постоји ради гомилањаинформација 

(„знања о вери“), већ као настојање да 

се учење и искуство Цркве лично усвоје 

и спроведу у живот кроз слободно 

учешће у богослужбеном животу Цркве. 

На почетку сваке наставне теме ученике 
би требало упознати са циљевима и 
исходима наставе, садржајима по темама, 
начином остваривања програма рада, као 
и са начином вредновања њиховог рада. 

 В рст е  н аст аве  

 

Настава се реализује кроз следеће 

облике наставе: 

 теоријска настава (32 часова) 

 практична настава (2часа) 

 

Увод – 1 

Црква је 

наш избор – 

7 

Христос нас 

све зове – 7 

 

Диван је Бог 

у светима 

својима – 7 

 

Значај 

врлинског 

живота – 7 

 

Са нама је 

Бог - 4 

 

Евалуација 

– 1+2 

• Пружити ученицима 

неопходно знање да 

постојање света има свој 

циљ –да постане Црква; 

• Развијање свести ученика 

да је све створено да постоји 

у заједници са Богом; 

• уочити  важност 

постојања заједнице 

• уочити разлику 

између Цркве и 

сваке друге 

заједнице; 

• уочити  да је Црква 

II – ЦРКВА ЈЕ 

НАШ ИЗБОР 
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Развијање свести ученика да 

смо у Цркви позвани на живот 

у заједници 

 

 

 

 

 

• Омогућити ученицима да 

уоче да Христос зове све 

људе у заједницу са Њим; 

• Указати ученицима на значај 

вере за остварење заједнице са 

Богом; 

• Омогућити ученицима да се 

упознају са новозаветним 

сведочанством о Христу и 

Апостолима 

 

 

 

 

 

слободна заједница у 

којој учествују само 

они који то желе; 

• знати  да се они 

који су у заједници 

са Христом називају 

хришћани и да је 

Црква њихова 

заједница; 

 

• уочити  да нас 

Христос позива у 

лични однос  - 

заједницу љубави; 

• увидети  да су 

апостоли људи који су 

слични нама; 

• уочити  да је вера 

основ заједнице са 

Богом; 

•разумети     значај     

Христовог 

оваплоћења (рађања); 

•  бити подстакнут да 
доживети Христа као 
Личност која нам иде у 
сусрет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III – ХРИСТОС 

НАС СВЕ ЗОВЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Евалуација  наставе  

 

Евалуацију наставе (процењивање 

успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода наставе) 
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• Омогућити ученицима да уоче 
да су светитељи наши 
путеводитељи ка Царству 
Божјем; • Омогућити 
ученицима 

да уоче значај жеље за 

остваривање заједнице са 

Богом; 

• Омогућити ученицима да уоче 

да су светитељи наши 

путеводитељи ка Царству 

Божјем; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Омогућити ученицима да 

схвате грех као промашај 

циља; 

•  поступно  

изграђивати     свест  о 

томе ко су светитељи; 

•  увидети    да  су  
сви  позвани  да буду 
светиетљи; 

•  уочити  важност  
светитеља  као наших   
узора   за   
остваривање 

личног јединства са 

Богом; 

•  знати    какву  

важност    Савине 

речи и дела имају за 

нас данас; 

•бити   подстакнут    

да    

следујесветитељима 

Божјим и да буде 

добар човек; 

 

 

• увидети  да се 

грех јавља као 

последица 

одсуства истинске 

љубави; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV – ДИВАН ЈЕ 

БОГ У СВЕТИМА 

СВОЈИМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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• Пружити ученицима 

могућност да разумеју да је 

самољубље извор греха; 

 

 

 

 

Пружити ученицима 
могућност да разумеју 

да је Црква икона Царства 
Божијег и да смо са Богом у 
најприснијој заједници на 
Светој Литургији; 

• Омогућити ученицима да 
уочe разликуизмеђу иконе и 
неке друге уметничке слике 
или фотографије; 

• Омогућити ученицима 

да изградe свест о томе да 

иконе сведоче будуће Царство 

Божије у садашњем веку; 

• Установити обим и квалитет 
знања стечених у току школске 
године из Православног 
катихизиса. 

• уочити  да је грех 

наш погрешан 

избор; 

• увидети  шта је 

самољубље и по 

чему се оно 

разликује од 

љубави; 

• увидети  да без 
врлина нема љубави; • 
уочити  да је само 
врлинамамогуће 
остварити однос 
љубави са Богом и 
људима; 

 

• уочити  да 

служењем Литургије 

постајемо учесници  

Царства Божијег и 

сједињујемо се са 

Богом;упознати 

садржај  молитве 

«Царе небески»; 

• увидети  да сам 

изглед православног 

храма изображава 

јединство Неба и 

земље. 

 

 

 

 

 

 

 

V – ЗНАЧАЈ 

ВРЛИНСКОГ 

ЖИВОТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI - СА НАМА ЈЕ 

БОГ 
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Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ    

Разред: 4. (ЧЕТВРТИ)    

Циљ предмета Задаци Наставне теме 
Начини и поступци остваривања 

програма 

Број 

часова 

по 

темама 

- подстицање развоја 

личности и 

социјалног сазнања 

код ученика; 

 - пружање 

могућности 

ученицима да 

постану активни 

учесници у прoцесу 

образовања и 

васпитања; 

 - да изграде сазнања, 

умења, способности 

и вредности 

неопходне за 

формирање 

аутономне, 

компотентне, 

одговорне и 

креативна личности, 

отворене за договор и 

сарадњу, која 

поштује и себе и 

друге 

- подстицање групног рада, договарања и сарадња са 

вршњацима и одраслима;  

- подстицање развоја самопоуздања и личне 

одговорности;  

- оспособљавање ученика да препознају и разумеју 

сопствене потребе и потребе других, и да штите и 

остварују своје потребе на начин који не угрођава 

друге;  

- развијање свести о потреби уважавања различитости и 

особености (пол, узраст, изглед, понашање, порекло);  

- оспособљавање ученика за ненасилно решавање 

сукоба;  

- развијање појма пријатељства;  

- оспособљавање ученика да разумеју неопходност 

правила која регулишу живот у заједници и да кроз 

договарање активно доприносе поштовању или мењању 

правила сагласно са потребама;  

- помоћи ученицима да формирају позитивну слику о 

себи, да стекну самопоуздање, и да осете да кроз процес 

размене са другима могу да обогате своју личност и 

сазнање;  

-оспособљавање ученика за ненасилно решавање 

сукоба;  

-развијање и неговање еколошке свести;  

-развијање моралног расуђивања и неговања основних 

људских вредности;  

-оспособљавање ученика да активно доприносе развоју 

школе по мери детета 

Подстицање 

групног рада, 

договарање о 

сарадњи са 

вршњацима и 

одраслима  

 

 

Дечја права су 

унивезална, једнака 

за све 

 

Заједно стварамо 

демократску 

атмосферу у нашем 

разреду, нашој 

школи  

 

Живим 

демократију, 

демократска акција  

 

Људско биће је део 

целог света, 

развијање еколошке 

свести 

 

Евалуација  

-вербални (монолошки и дијалошки); 

- јасно артикулисање циља активности и 

договор о правилима којих се 

придржавају сви учесници;  

- метод демонстрације (приказивање, 

илустрације, цртежи);  

- реализација интерактивних радионица;  

- метод драматизације; искуствено учење 

кроз игровни контекст;  

- учење путем открића; уобличавање и 

поимање личних доживљаја и ставова 

ученика кроз размену у групи;  

- константно подстицање и одржавање 

интересовања и сазнајне мотивације 

ученика;  

- реализација интерактивних радионица;  

- јасно артикулисање циља активности и 

договор о правилима којих се 

придржавају сви учесници;  

-искуствено учење кроз игровни 

контекст;  

-уобличавање и поимање личних 

доживљаја и ставова ученика кроз 

размену у групи;  

-константно подстицање и одржавање 

интересовања и сазнајне мотивације 

ученика 

2 
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Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: НАРОДНА ТРАДИЦИЈА    

Разред: 4. (ЧЕТВРТИ)    

Циљ предмета Задаци Наставне теме Начини и поступци остваривања програма 
Број часова 

по темама 

- увођење ученика у 

активности ревитализације 

традиције, кроз непосредно 

упознавање материјала и 

духовне традицијске 

културе свога народа: 

спречити убрзано 

одумирање важних 

елемената традицијске 

културе из праксе и код 

ученика стварати свест о 

себи самoм и свом месту у 

свету сличних и различитих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвајање елементарних знања о 

разлици између фолклорног и 

актуелног окружења, и то кроз:  

- упознавање са основним 

фолклорним текстовима (бајке, 

легенде, приче, песме, пословице);  

- упознавање са дечјим фолклором 

(игре и кратке текстуалне форме 

као што су загонетке, успаванке, 

разбрајалице итд.);  

-усвајање елементарних знања о 

носећим наставним мотивима; 

- основних разлика између 

градског и сеоског начина живота; 

- основних сезонских радова; 

-основних обичајно-обредних 

радњи везаних за те радове; 

- основних и општих празника; 

- обичајно-обредних радњи везаних 

за те празнике; 

- усвајање знања о разлици између 

фолклорног и актуелног;  

- познавање традицијалних облика 

транспорта; 

- познавање народних музичких 

инструмената и њихове улоге у 

традиционалнoј култури; 

- упознавање са носиоцима 

народне традиције;  

- схватање важности чувања и 

неговање народне традиције 

Традиционални 

облици транспорта и 

транспортна 

средства  

 

 

Народни музички 

инструменти  

 

 

Носиоци народне 

традиције  

 

- ученици само на појмовном нивоу треба да 

упознају науке, установе и друштва која се 

баве очувањем и неговањем народне 

тариције; 

- израда хлебова (повојница, поступаоница, 

проходаоница) 

- израда неких музичких инструмента и 

свирање на њима; 

- организовање изложби и приредби како би 

показали стечена знања, умења и вештине; 

- симулација обичаја везаних за рођење 

детета, свадбу... 
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Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: ЧУВАРИ ПРИРОДЕ    

Разред: 4. (ЧЕТВРТИ)    

Циљ предмета Задаци Наставне теме Начини и поступци остваривања програма 
Број часова 

по темама 

- разумевање појава везаних за 

непосредну животну околину;  

- препознавање негативних појава 

у човековом односу према 

животној средини;  

- уочавање узрочно-последичних 

веза у животној средини 

извођењем једноставних огледа; 

- васпитавање ученика да чува и 

уређује простор у коме живи и 

учи;  

- развијање правилног става и 

критичког мишљења 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- очување животне 

средине; 

- развијање свести о 

очувању окружења;  

 

- праћење и уочавање 

промена и појава у 

животној средини и 

њихов утицај на живи 

свет; 

- уочавање и бележење 

последица промена и 

појава у животној 

средини;  

- упознавање примарних 

загађивача;  

- уочавање начина 

загађивања;  

- развијање свести о 

последицама загађивања;  

- осмишљавање начина 

заштите животне 

средине; 

- развијање свести о 

значају заштите животне 

средине; 

- уређење школског 

животног простора  

Животна средина  

 

 

Природне промене и 

појаве у животној 

средини  

 

 

 

 

 

 

Заштита животне  

средине  

 

 

- вербални (монолошки и дијалошки);  

- метод демонстрације (приказивање, 

илустрације, цртежи); 

- метод драматизације;  

- учење путем открића; 

- експериментални метод ; 

- практична реализација знања стечених у 

претходним разредима; 

- описивање, цртање, огледи, играње; 

- реализација се врши и ван школског 

простора, у непосредном окружењу, школи у 

природи, излетима, рекреативној настави 

(посматрањем, праћењем, истраживањем , 

сакупљањем и организовањем разних 

акција);  

- коришћење очигледних средстава и 

различитих извора знања; 

- примена рачунара;  

искуствено учење ван школског простора, у 

ближем и даљем окружењу школе, на 

настави у природи и излетима;  

- сазнајна мотивација ученика 
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Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА    

Разред: 4. (ЧЕТВРТИ)    

Циљ предмета Задаци Наставне теме Начини и поступци остваривања програма 
Број часова 

по темама 

- развијање умења и вештина за 

коришћење материјала, прибора, 

алата и рачунара у игри и 

свакодневном животу;  

- развијање креативности, 

логичког мишљења и 

способности комбиновања;  

- упознавање и употреба 

једноставних програма за 

рачунарске игре и образовне 

програме;  

- развијање конструкторских 

вештина и способности за тимски 

рад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- развијање умења и 

вештина за коришћење 

једноставног програма за 

цртање и писање;  

- развијање сарадње;  

- развијање креативности 

при раду; 

 - развијање 

креативности и 

стваралачког рада;  

- развијање смисла за 

лепо и уредност; 

- оспособљавање ученика 

за правилан рад на 

скенеру и дигиталном 

апарату;  

- развијање креативних и 

конструктивних 

активности: писмо, 

честитка, позивница;  

- развијање способности 

за коришћење 

електронске поште;  

- спретност и 

креативност при 

коришћењу једноставних 

програма;  

- развијање сарадње и 

узајамне помоћи  

Алгоритамски начин 

мишљења 

 

 

ИКТ 

 

 

 

Безбедност 

- вербални (монолошки и дијалошки)  

- метод демонстрације (приказивање, 

показивање, илустрације, цртежи)  

- истраживачки метод  

- учење путем открића  

- примена и практична реализација стечених 

знања у претходним разредима;  

- прожимање радно-техничких и 

информатичких садржаја;  

- осмишљене наставне ситуације у којима 

ученици реализују задатке и развијају 

радозналост;  

- коришћење приручне литературе за 

наставника и ученике;  

- коришћење рачунара;  

- примена наученог о коришћењу рачунара у 

настави,  

- организовање различитих свечаности;  

- мотивација ученика да проналазе различите 

опције за решавање задатог или самостално 

осмишљеног задатка. 

16 
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Допунска настава                                                                                Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет:  

Разред: 4. (ЧЕТВРТИ)    

Циљ Наставне теме 
Број 

часова  

- Подстицање самоинцијативе, самосталности и стваралаштва, 

интелектуалне радозналости, истраживачких склоности и жеље за 

новим сазнањима у областма науке, технике, културе, уметности, 

спорта и друштвеног живота 

-Оспособљавање ученика за рационалну организацију, програмирање 

и планирање рада слободних активности и слободног времена 

- Подстицање разноврсних позитивних интересовања и склоности 

ученика и њихово професионално усмеравање 

 

 

- Развијање правилног односа према природи, њеном очување, 

упознавање околине и стицање нових знања о њој 

- Примена стечених знања на очигледним, природним објектима  

- Развијање спретности и кондиције у природи  

- Боравак на чистом ваздуху ради очувања здравља ученика  

 

- Неговање лепоте и задовољства у дружењу, развијање другарства  

- Развијање такмичарског духа  

- Подстицање оригиналности и креативности  

- Неговањење смисла за хумор  

- Развијање другарских и пријатељских односа  

- Прилагођавање новим условима живота  

- Подстицање на културно понашање у различитим животним 

ситуацијама  

(шетњи, игри, ресторану, купатилу, соби, дискотеци, продавници…)  

- Развијање осећања припадања у групи  

- Развијање толеранције и сарадње  

Слободне активности  

 

Драмско-рецитаторска секција (поезија, проза, драма) 

 

Ликовна секција (Kолаж, фротаж, деколаж и асамблаж , Везивање 

облика у тродимензионалном простору и у равни, Сликарски 

материјали и технике , Основне и изведене боје, Линија, површина, 

волумен, боја, простор , Амбијент – сценски простор  

 

Литерарна секција (поезија, проза, стрип, драма) 

 

Музичка секција (извођење музике, слушање музике, стварање 

музике) 

 

Наше време ( књижевност, ликовно изражавање, елементарне игре, 

прошлост, музичко стваралаштво) 

Математичка секција ( скуп природних бројева, површина, 

запремина, разломци, мерење и мере) 

Пешачки излети  

(рекреативно-сазнајног карактера)  

Културно-забавне активности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   УКУПНО 36 
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Допунска настава Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: Енглески језик 

Разред: 4. (ЧЕТВРТИ)    

Циљ Наставнетеме Бројчасова 

Циљ програма ваннаставних активности у основној школи једа 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. 

 

 

 

1. Identification 

2. Family 

3. Numbers and colours 

4. House and furniture 

5. Food and drinks 

6. Countries 

7. Animals 

8. Culture  
  9. Other 

 

   УКУПНО 32 
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II   ЦИКЛУС ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

V  РАЗРЕД 

Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК    

Разред: 5. (ПЕТИ)    

Циљ предмета Наставне теме Исходи 

Начини и поступци 

остваривања 

програма 

Број часова 

по темама 

 

Циљеви наставе и учења српског 

језика и књижевности јесу 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 

нова 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, истаживачко посматрање, 

подстичу имагинацију и уметнички 

сензибилитет, естетско 

доживљавање и критичко 

мишљење, морално просуђивање и 

асоцијативно повезивање;да се 

одговарајућим врстама читања 

 

Књижевност 

Језик 

Језичка кулура 

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 

карактеристика уметничке књижевности 

- разликује реалистичну прозу и прозу 

засновану на натприродној мотивацији 

- анализира елементе композиције лирске песме  

(строфа, стих); 

епског дела у стиху и у прози (делови фабуле-

поглавље, епизода; стих) драмског дела (чин, 

сцена, појава) 

-Разликује појам песника и појам лирског 

субјекта; појам приповедача у односу на писца 

- разликује облике казивања 

- увиђа звучне, визуелне, тактилне, олфакторне 

елементе песничке слике 

- одреди стилске фигуре и разуме њихову улогу 

у књижевноуметничком тексту 

У настави језика 

ученици се 

оспособљавају за 

правилну усмену и 

писмену 

комуникацију 

стандардним 

српским језиком. 

Основни програмски 

захтев у настави 

граматике јесте да се 

ученицима језик 

представи и тумачи 

као систем. 

Правопис се 

савлађује путем 

систематских 

вежбања, 

елементарних и 

сложених, која се 

организују често, 

разноврсно и 

различитим 

облицима писмених 

вежби. Поред тога, 

70 

70 

40 
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оспособљава да усмерено приступа 

делу и приликом тумачења открива 

различите слојеве и значења;  да 

стиче основна знања о месту, улози 

и значају језика и књижевности у 

српској и светској култури, негује 

љубав према српском језику и 

књижевности; да стиче и развија 

најшира хуманистичка знања и да 

научи како функционално да 

повезује садржаје предметних 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- развија имагинацијски богате асоцијације на 

основу тема и мотива књижевних дела 

- одреди тему и главне и споредне мотиве 

- илуструје особине ликова примерима из 

текста 

- уважава националне вредности и негује 

сроску културно-историјску баштину 

- напредује у стицању читалачких компетенција 

- упореди књижевно и филмско дело, 

позоришну представу и драмски текст 

ЈЕЗИК 

Граматика (морфологија, 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) 

Правопис 

-Доследно примењује правописну норму у 

употреби великог слова; састављеног и 

растављеног писања речи; интерпункцијских 

знакова 

- користи правопис (школско издање) 

Ортоепија 

-правилно изговара речи водећи рачуна о месту 

акцента и интонацији реченице 

- говори јасно поштујући књижевнојезичку 

норму 

- тачно и разговетно чита наглас књижевне и 

неуметничке текстове 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

ученике врло рано 

треба упућивати на 

служење 

правописом и 

правописним 

речником (школско 

издање). Савремена 

методика наставе 

граматике залаже се 

да тежиште обраде 

одређених језичких 

појава буде 

засновано на 

суштинским 

особеностима, а то 

значи на њиховим 

битним својствима и 

стилским 

функцијама, што 

подразумева 

занемаривање 

формалних и 

споредних обележја 

проучаваних 

језичких појава. 
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-користи различите облике казивања: 

дескрипцију (портрет и пејзаж), приповедање у 

1. и 3. лицу, дијалог 

- издваја делове текста )наслов, пасусе) и 

организује га у смисаоне целине (уводни, 

средишњи и завршни део текста) 

- саставља говорени или писани текст о 

доживљају књижевног дела и на теме из 

свакодневног живота и света маште 

- проналази експлицитно и имплицитно 

садржане информације у једноставнијем 

књижевном и некњижевном тексту 

- напамет говори одабране књижевне текстове 

или одломке 

   УКУПНО 180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допунска настава Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК    

Разред: 5. (ПЕТИ)    

Циљ Наставне теме 
Број часова по 

темама 

 

Допунски рад се организује током целе наставне године, односно, чим се уоче тешкоћепојединих 

ученика у усвајању програмских садржаја. Циљеви допунске наставе су: 

- оспособљавање ученика да препознају облике именских речи и да их правилно користе 

- бољи резултати на проверама 

- побољшање језичке културе 

- побољшање писмене културе 

- усвајање основних термина науке о књижевности 

- развијање говорне и писмене културе 

 

Књижевност 

Језик 

Језичка култура 

 

   УКУПНО 36 
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Допунска настава                                                   Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК    

Разред: 5. (ПЕТИ)    

Циљ Наставне теме 
Број часова по 

темама 

 

Организује се за ученике изнад просечних способности и посебних интересовања за наставу српског језика. 

Продубљује се и проширује градиво са редовних часова кроз вежбе и тестирања. Циљеви додатне наставе су: 

-припрема ученика за све врсте такмичења 

- увођење ученика у анализу и структуру дела 

- тумачење главних мотива и песничких слика у лирској песми 

- развијање осећаја за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности 

- развијање смисла и способности за правилно, тачно, економично и уверљиво усмено и писмени изражавање 

- богаћење речник 

 

Књижевност 

Језик 

Језичка култура 

 

   УКУПНО 36 

 

Допунска настава         Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: Српски језик, рецитаторска секција 

Разред: 5. (ПЕТИ)    

Циљ Наставне теме Број часова  

 

Циљ рада секције је да се код ученика школског узраста побуди интерес за рецитовањем, учењем 

рецитала и игроказа. Секција подстиче развијање ученичке маште, креативности и оригиналности. 

Оспособљава ученике за лепо и изражајно рецитивање. Рецитаторска секција омогућава развој 

личних склоности за књижевност и књижевно стваралаштво те развија и негује интерес за 

литерарно и говорно презентовање књижевне уметности. Развија се код ученика љубав према 

књизи, као и проширују знања о књижевном стваралаштву. Ученици ће се на секцији упознати са 

дикцијом, акцентом, интонацијом и темпом. Откриће лепоте поезије и бити подстакнути на читање 

и самостални истраживачки рад. 

 

Књижевност 

Језик 

Језичка култура 

 

   УКУПНО 36 
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Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: СТРАНИ ЈЕЗИК    

Разред: 5. (ПЕТИ)    

Циљ предмета Наставне теме Исходи Начини и поступци остваривања програма 
Број часова 

по темама 

Циљ наставе и учења енглеског 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Countries 

2.Sports and hobbies 

3.My family 

4.My home 

5. Ordinal numbers 

6.Everyday life 

7. School subjects 

8.Food 

9.Time 

10.Clothes 

11.Occupations 

12.Means of transport 

13.Animals 

 

Ученик разуме краће 

текстове који се односе на 

поздрављање. У неколико 

везаних исказа даје 

информације о себи и 

другима. 

Разуме, даје и следи 

упутства у вези са 

уобичајеним ситуацијама 

из свакодневног живота. 

Разуме једноставне молбе 

и захтеве и реагује на 

њих. 

Разуме једноставне 

текстове у којима се 

описују сталне, 

уобичајене и тренутне 

радње, као и текстове у 

којима се описују 

догађаји у прошлости. 

Разуме обавештења о 

хронолошком времену и 

метеоролошким 

приликама. 

Активности наставе енглеског језика 

планирају се и организују се тако да буду 

функцијa неког задатка који се без употребе 

тог језика не би могао остварити. Притом, 

задатак треба да садржи различите 

могућности решења, како би сви ученици, у 

складу са својим способностима, 

интересовањима и познавањем или 

непознавањем енглеског језика, могли да 

учествују у његовом остваривању 

6 

5 

6 

5 

6 

5 

6 

6 

5 

6 

5 

5 

6 

   УКУПНО 72 
 
 

 

Начин провере: 

- Стандарнизовани тестови 

- Писмени задаци 

- Диктат 
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Допунска настава                                                   Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: СТРАНИ ЈЕЗИК    

Разред: 5. (ПЕТИ)    

Циљ Наставне теме 
Број часова по 

темама 

Циљ допунске наставе је помоћи ученицима слабијег знања и слабијих вештина 

да се адекватније припреме за савладавање градива предвиђеног наставним 

планом и програмом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Countries (subject personal pronouns, possessive 

adjectives) 

2.Sports and hobbies   (the verb –to be, the verb – to 

have; possessive case, adjectives) 

3.My home(plurals, prepositions of place) 

4. Everyday life (Present Simple; question words; 

adverbs of frequency) 

5.Food(countable and uncountable nouns; quantifiers;  

comparisons) 

6.Time(Present Continuous; prepositions of 

movement; be going to – will) 

7.Occupations (Past simple) 

 

   УКУПНО 36 

 

Допунска настава         Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: СТРАНИ ЈЕЗИК 

Разред: 5. (ПЕТИ)    

Циљ Наставне теме Број часова  

 

Циљ ваннаставних активности је поспешивање комуникативних способности 

ученика и овладавање функционалним знањем енглеског језика уз помоћ 

разноврсних активности као што су писање пројеката и израда истраживачких 

радова, као и повећање заинтересованости ученика за страни језик и културу 

земље у којој се тај језик говори.   

 

 

1Countries(All around the world; Super families; British 

Superheroes) 

2.My home     (British homes; UK places) 

3.Everyday life  (School days in the UK; UK national 

game) 

4.Food (Sweet food around the world; UK national dish) 

5Time( Holiday fun; British holiday resorts) 

6.Celebrities and occupations(British museums; The 

London transport museum) 

 

   УКУПНО 36 
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Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: ЛИКОВНА КУЛТУРА    

Разред: 5. (ПЕТИ)    

Циљ предмета Наставне теме Исходи 
Начини и поступци 

остваривања програма 

Број часова 

по темама 

-Циљ наставе и учења ликовне 

културе је да се ученик развијајући  

Стваралачко  и креативно 

мишљење и естетичке критеријуме 

кроз практични рад, 

оспособљавају за комуникацију и 

решавање проблема и да изграђује 

позитиван однос према 

уметничком наслеђу и културној 

баштини свог и других народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Линија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Облик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-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 

-пореди облике из природе,окружења и уметничких 

дела  

-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 троди- 

мензионалне облике одабраним материјалом и 

поступком 

-преобликује предмет за рециклажу дајући му нову 

употребну вредност 

-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 са одређеном намером 

-користи у сарадњи са другима одабране садржаје као 

подстицај за стварање оригиналног визуелног ритма 

-разматра у групи како је учио-ла о визелном ритму и 

где та знања може применити 

-настава ликовне културе 

је индивидуализована и 

усмерена на целокупан 

развој ученика,а пре свега 

на развијање опажања и 

памћења,креативност,ств

аралачко 

мишљење,еманципацију,с

вести о општем и личном 

добру,толеранцији,спосо

бности сарадње и 

разумевања 

различитости,естетских 

критеријума,моторике и 

индивидуалних 

способности 

-нужно је развијати и 

побуде као што су : 

знатижеља,мотивисаност,

отвореност за стицање 

нових 

искустава,осетљивост за 

проблеме,флексибилност,

оригиналност,спознају и 

памћење 

-сваки ученик има 

потенцијал који може да 

развије уколико му се 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 
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-Ритам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Визуелно 

споразумевање 

-направи самостално импровизовани прибор од 

одабраног материјала 

-искаже своје мишљење о томе зашто људи стварају 

уметност 

-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 цвоје мишљење о томе зашто је уметничко 

наслеђе важно 

-пореди различите начине комуницирања од 

праисторије до данас 

-обликује убедљиву поруку примењујући знања о 

ритму,линији,облику и материјалу 

-изрази исту поруку писаном,вербалном, 

невербалном и визуелном комуникацијом 

-тумачи једноставне 

визуелне информације 

-објасни зашто је наслеђе културе важно 

пружи прилика 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 

-мотивациони садржаји 

су основни услов за 

развој креативности који 

подстичу 

интересовање,одушевље

ње,позитивну емотивну 

реакцију,као и настава 

која ученику обезбеђује 

задовољство у раду 

-учење се заснива на 

самосталном 

истраживању изражајних 

могућности техника па се 

оне кроз кратко упутство 

и савете током рада 

обрађују 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

   УКУПНО 72 

 

 

 



135 

 

Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА    

Разред: 5. (ПЕТИ)    

Циљ предмета Наставне теме Исходи Начини и поступци остваривања програма 
Број часова 

по темама 

 

-циљ-развијање и неговање 

музикалности и креативности 

-оспосбљавање за разумевање 

могућности музичког изразавања 

-развијање осетљивости за 

музичке вредности,упознавањем 

музичке традиције и културе свога 

и других народа 

-развој стваралачких 

способности,креативности,естецке 

перцепције и укуса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧОВЕК И МУЗИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУЗИЧКИ 

ИНСТРУМЕНТИ 

 

 

 

 

 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ученик наводи 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 

-ученик класификује 

инструменте по начину 

настанка звука 

-опште основне 

карактеристике удараљки 

-препозна везу између 

избора,врсте,инструмената и 

догађаја 

-изражава се покретима за 

време слушања музике 

-вербализује свој доживљај 

музике 

-идентификује елементе 

музичке изражајности 

-анализира слушана 

дела,извођачки 

састав,инструменте 

-илуструје слуђшане 

примере 

 

-у начину реализације овог садрзаја,треба кренути о 

д музичког дела,слушања и  извођења 

-доживљај ритма телом 

поккрет-порекло плеса 

-магијска моћ музике 

-музика у храму и музика на двору 

улога и места музике у Античким цивилизацијама 

-појава првих нотација-пентатоника 

 

 

 

-најстарији 

инструменти,глас,тело,удараљке,дувачки,жичани 

-удараљке,настанак,пробитни облик и развој 

-Орфов инструментаријум,ритмичке и мелодијске 

удараљке 

 

 

 

 

-поступак подразумева емоционални доживљај и 

емоционални доживљај и мисаону активност 

-приликом слушања,ученик прати музички 

ток,извођачки састав,темпо,динамику,тонска 

боја,различити гласови,и инструменти 

-слушање вокалних,вокално инструменталних и 

кратких инструменталних композиција 

-слушање народних и уметничких дела фолклорне 

традиције 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

20 
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ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

ПЕВАЊЕМ И 

СВИРАЊЕМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

-понаша се у складу 

правилима музичког бонтона 

-пева и свира самостално и 

угрупи 

-примењује правилну 

технику 

певања,дисање,држање 

тела,артикулација 

-кроз свирање и покрет 

развија кординацију и 

моторику 

-искаже своја осећања у току 

слушања музике 

-учествује у школским 

приредбамакористи 

могућност ИКТ-ау извођењу 

музике,коришћење 

матрица,караоке програма 

-користи музичке обрасце у 

осмишљавању музичких 

целина,кроз свирање,певање 

и покрет 

-комуницира у 

групи,импровизујући мање 

музичке 

целине,гласом,инструментом 

и покретом 

 

 

-певање и свирање песама по слуху,самостално и у 

групи 

-певање пеасам из нотног текста солмизацијом 

-извођење једноставних мелодијских и ритмичких 

мотива 

-певање у комбинацији са покретом 

-свирање песама и инструменталних дела по слуху 

на инструментима Орфовог инструментаријума 

-свирање песама из нотног текста 

извођење дечијих и народних игара 

 

-креирање покрета уз музику коју ученици изводе 

-осмишљавање музичких питања и одговора 

-импровизација на задати текст 

-израда једноставних музичких инструмената 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

   УКУПНО 72 

 

Допунска настава         Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: Хор 

Разред: ПЕТИ,ШЕСТИ, СЕДМИ И ОСМИ РАЗРЕД    

Циљ Наставне теме 
Број 

часова  
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образовни циљ обухвата развијање слуха и ритма,ширење гласовних могућности 

и учвршћивање интонације,изражајно певање,применом елемента музичке 

писмености,темпо,динамика, 

-упознавање страних језика,литерарних текстова 

-васпитни  циљ обухвата развијање осећаја припадности колективу,тимски рад 

-развијање толеранциједисциплине,поштовање различитости 

-стицање самопоуздања,савладавање треме 

-утицај музике на здравлје је психолошки,социолошки,емоционални развој 

-певање у хору доприноси смањењу стреса и агресивности 

 

-ЗНАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ 

 

 

-СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

 

 

-ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

 

   УКУПНО 36 

 

Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: ИСТОРИЈА    

Разред: 5. (ПЕТИ)    

Циљ предмета Наставне теме Исходи 
Начини и поступци остваривања 

програма 

Број 

часова по 

темама 

 

  Циљ наставног предмета  

историје је културни напредак  

и хуманистички развој ученика. 

Циљ наставе историје 

 је и да допринесе 

 разумевању историјског простора 

и времена 

 историјских процеса и токова,  

као и разумевању 

 националног,  

европског, светског 

 идентитета и духа  

толеранције код ученика. 

 

I Увод 

 

II Праисторија 

 

III  Стари век (Стари 

Исток, Античка 

Грчка, Антички Рим 

 Хришћанство ) 

 

 

Ученици треба да: 

-разумеју појам прошлост 

-упознају начин и значај проучавања појма 

прошлости 

-разумеју основне одлике праисторије и 

старог века 

-разумеју основне временске одреднице 

-буду оспосбљени за коришћење историјске 

карте 

-стекну знање о догађајима и личностима 

које су обележиле епоху страог века 

-да се упознају са основним одликама 

античке културе 

-узрочно последичне везе 

-упознају националну и општу историју 

 

Вербална метода, визуелно –

документацијска метода, 

 демонстрација,  

метода писања и писаних радова, 

 рад са историјском и географском 

картом, рад са историјским изворима. 

6 

 

2 

 

 

 

 

28 

    

УКУПНО 36 
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Допунска настава                                                   Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: ИСТОРИЈА    

Разред: 5. (ПЕТИ)    

Циљ Наставне теме 

Број 

часова по 

темама 

 

        Циљ допунске наставе, предмета историје, је стицање основног знања о 

прошлости. Стицање основних појмова о времену, простору за историју старог 

века.  

 I     Увод-основно проучавање прошлости 

II    Праисторија 

III    Стари исток 

IV    Античка Грчка 

V    Антички Рим 

 

   УКУПНО 36 

 

 

Допунска настава                                                   Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: ИСТОРИЈА    

Разред: 5. (ПЕТИ)    

Циљ Наставне теме 

Број 

часова по 

темама 

 

        Циљ додатне наставе, предмета историје, је стицање основног знања о 

прошлости. Стицање основних појмова о времену, простору за историју старог 

века. Знање о старим цивилизацијама и њиховим тековинама.  

 I     Увод-основно проучавање прошлости 

II    Праисторија 

III    Стари исток 

IV    Античка Грчка 

V    Антички Рим 

 

   УКУПНО 36 
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Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: ГЕОГРАФИЈА    

Разред: 5. (ПЕТИ)    

Циљ предмета Наставне теме Исходи 
Начини и поступци остваривања 

програма 

Број часова 

по темама 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 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 свкодневни 

живот човека  

-Разликује одговорно од 

неоодговорног понашања човека 

према природним ресурсима и 

опстанку живота на планети 

Земљи 

 

-Разликује појмове васиона, 

галаксија , Млечни пут, Сунчев 

систем, Земља 

-Објасни и прикаже структуру 

Сунчевог система и положај 

Земље у њему 

-Разликује небеска тела и 

наводи њихове карактеристике 

-Одреди положај Месеца у 

односу на Земљу и именије 

месечеве мене 

 

-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 

-Ученици треба да повежу постојећа 

знања о природи и друштву са 

географијом као науком 

-Ученик се упознаје са садржајем 

наставног програма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ученици се информишу о васиони, 

Сунчевом систему , Земљи, Месецу, 

малим телима Сунчевог система 

- Ученици добијају упутства како да   

помоћу сазвежђа Мали медвед се 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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2. Васиона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Планета Земља 

 

 

Облик Земље и 

структура њене 

површине 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земљина кретања 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Примерима објасни деловање 

Земљине теже на географски 

омотач 

 

-Разликује и објасни Земљина 

кретања и њихове последице 

-Повеже смер ротације са 

сменом обданице и ноћи 

-Повеже нагнутост земљине осе 

са различитом осветљеношћу 

површине Земље 

-Повеже револуцију Земље са 

сменом годишњих дода на 

северној и јужној полулопти и 

појавом годишњих доба 

 

-Разликује деловање 

унутрашњих сила ( сила 

Земљине теже, унутрашња 

топлота Земље) 

-Разликује основне омотаче 

унутрашње грађе Земље 

-Наведе спољашње силе 

Земље(ветар, вода) 

-Помоћу карте и цртежа опише 

начине и последице кретања 

литосферних плоча(вулканизам, 

земљотреси набирање и 

раседање) 

-Разликује епицентар  и 

хипоцентар и наведе трусне 

зоне у Србији и у свету 

-Наведе поступке које ће 

предузети за време земљотреса 

-Опише процес вулканске 

ерупције и њене последице 

-Помоћу фотографија или 

узорака стена  разликује 

основне врсте стена , описује 

њихов настанак и наводи начине 

орјентишу у природи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Помоћу демонстративно 

илустративних метода уз употребу 

модела Земље –глобуса и 

географске карте ученици стичу 

знања о Земљи и распореду 

континената и океана 

-Ученици се упознају са 

географском картом и основним 

појмовима картографске 

писмености 

-Ученици унапређују сналажење на 

карти 

 

 

 

 

- Помоћу глобуса, батериске лампе, 

телуријума ученици се упознају са 

појмовима ротације и револуције , 

као и последицама ових појава на 

Земљи 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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Унутрашња грађа Земље 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

њиховог искоришћавања-Наведе 

поступке које ће предузети за 

време земљотреса-Опише 

процес вулканске ерупције и 

њене последице-Помоћу 

фотографија или узорака стена  

разликује основне врсте стена , 

описује њихов настанак и 

наводи начине њиховог 

искоришћавања-Помоћу карте 

,цртежа  и мултимедија 

објашњава настанак планина и 

низија и разликује надморску и 

релативну висину-Разликује 

ерозивне и акумулативне 

облике-Наведе примере 

деловања човека на промене у 

рељефу (бране, насипи, копови) 

-Опише структуру атмосфере                                                              

-Наведе временске промене, које 

се дешавају у тропосфери 

(падавине, ветрови, облаци, 

загревање ваздуха)                         

-Разликује појам времена  од 

појма климе                                   

-Наведе климатске чиниоце и 

климатске елементе, као и 

основне типове климе                                                                          

-Графички представи  и чита 

климатске елементе користећи 

климадијаграм                                                                                          

-Користи дневне метеоролошке 

извештаје из медија и планира 

своје активности у складу са 

њима                                 -

Наводи примере утицаја човека 

на загађење атмосфере и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Помоћу слика из уџбеника ученик 

се упознаје са унутрашњом грађом 

Земље. Користећи видео материјал 

ученик се упознаје са померањем 

литосферних плоча, као и 

последицама тог померања. 

Користећи слике ученик се упознаје 

са унутрашњим и спољашњим 

силама Земље. За то време ученик 

активно учествује у настави 

географије. 

 

-Помоћу слика из уџбеника ученик 

се упознаје са слојевима атмосфере. 

На основу слика и извештаја 

метеоролога ученик се упознаје са 

појмом времена и прогнозом 

времена.  Ученик се упознаје и са 

појмом климе и чиниоцима који 

утичу на климу 

 

-Користећи географску карту, 

ученик се упознаје са Светским 

океаном, морима и заливима. 
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Ваздушни омотач Земље 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водени омотач Земље 

 

 

 

 

Биљни и животињски 

свет на Земљи 

преедвиђа последице таквог 

понашања                                           

-Наводи примере о утицају 

атмосферских непогода на 

човека 

 

Уочава и разликује на 

географској карти океане, већа 

мора, заливе и мореузе                                                             

-Наведе и опише својства 

морске воде                                       

-Помоћу карте разликује Речну 

мрежу и речни слив               -

Наведе и опише елементе реке 

(извор, ушће, пад реке на 

ртечном току)                                                                                      

-Разликује типове језерских 

басена                                          -

Наведе узроке настанка поплава, 

бујица и објасни последицње 

њиховог дејства                                                            

-наведе поступке, које ће 

предузети  за време поплава и 

након ње                                                                                      

-Наведе примере утицаја човека 

на загађивање вода и предвиђа 

последице таквог понашања 

 

-Помоћу географске карте 

повеже климатске услове са 

распострањеношћу живог света 

на Земљи                       -Помоћу 

карте наводи 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 

Помоћу географске карте и слика у 

уџбенику ученик се упознаје са 

основним елементима реке и језера.   

 

-Користећи географску карту, 

ученик увиђа повезаност климе и 

биљног и животињског света.  

Помоћу слика из уџбеника, ученик 

се упознаје са угроженим биљним и 

животињским врстама. Ученик 

истражује о значају заштите 

природне средине 
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   УКУПНО 36 
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Допунска настава                                                   Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: ГЕОГРАФИЈА    

Разред: 5. (ПЕТИ)    

Циљ Наставне теме 
Број часова по 

темама 

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. 

 

1. Човек и географија 

2. Васиона 

3. Планета Земља 

 

   УКУПНО 36 

 

Допунска настава                                                   Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: ГЕОГРАФИЈА    

Разред: 5. (ПЕТИ)    

Циљ Наставне теме 
Број часова по 

темама 

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. 

4. Човек и географија 

5. Васиона 

1. Планета Земља 

 

   УКУПНО 36 

 

Допунска настава         Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет:  

Разред: 5. (ПЕТИ)    

Циљ Наставне теме Број часова  

Циљ наставе и учења географије је да ученик изучавањем географских објеката, 

појава и процеса у природном и друштвеном окружењу и међусобној повезаности 

1. Човек и географија  
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са њима развије одговоран однос према себи, природи и будућности планете 

Земље. 

2. Васиона 

3. Планета Земља 
   УКУПНО 36 

 

Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: МАТЕМАТИКА    

Разред: 5. (ПЕТИ)    

Циљ предмета Наставне теме Исходи 
Начини и поступци остваривања 

програма 

Број 

часова 

по 

темама 

Циљ наставе математике у 

основној школи јесте: да ученици 

усвоје елементарна математичка 

знања која су потребна за схватање 

појава и зависности у животу и 

друштву; да оспособи ученике за 

примену усвојених математичких 

знања у решавању разноврсних 

задатака из животне праксе, за 

успешно настављање 

математичког образовања и за 

самообразовање; као и да 

доприносе развијању менталних 

способности, формирању научног 

погледа на свет и свестраном 

развитку личности ученика. 

 

 

 

 

 

 

Природни бројеви и 

дељивост 

Основни појмови 

геометрије 

Угао 

Разломци 

Осна Симетрија 

 

 

Писмени задаци 

− 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 

− анализира односе датих 

Природни бројеви и дељивост 

Својства операција сабирања, множења, 

одузимања и дељења у скупу N0 Дељење 

са остатком у скупу N0 

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. 

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. 

Основни појмови геометрије 

Тачке и праве; односи припадања и 

распореда. Однос правих у равни; 

паралелност. Мерење дужине и 

једнакост дужи.Кружница и круг. 

34 

 

17 

 

17 

55 

13 

8 
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геометријских објеката и запише их 

математичким писмом − опише 

основне појмове у вези сакругом 

(центар, полупречник, тангента, 

тетива) и одреди положај тачке и 

праве у односу на круг − нацрта 

праву паралелну датој правој 

користећи геометријски прибор − 

упореди, сабира и одузима дужи, 

конструктивно и рачунски − 

преслика дати геометријски објекат 

централном симетријом и 

транслацијом 

 − правилно користи геометријски 

приборидентификује 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) 

− прочита, запише, упореди и 

представи на бројевној полуправој 

разломке и децималне бројеве и 

Преношење и надовезивање дужи. 

Централна симетрија. Вектор и 

транслација. 

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 

Појам разломка облика a/b (а, b N). 

Придруживање тачака 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. 

Основне рачунске операције с 

разломцима (у оба записа) и њихова 

својства. Изрази. Једначине и 

неједначине у скупу разломака. 

Примене разломака (проценти, 

аритметичка средина, размера). 

Осна симтрија 

Осна симетрија у равни и њене особине. 

Оса симетрије фигуре. Симетрала дужи и 

конструкција нормале. Симетрала угла. 

-----------------------------------------------------

------- 

При обради нових садржаја треба се 

ослањати на постојеће искуство и знање 
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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 

датихбројева − сакупи податке и 

прикаже их табелом и кружним 

дијаграмом и по потреби користи 

калкулатор или расположиви 

софтвер 

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 

ученика, и настојати, где год је то 

могуће, да ученици самостално изводе 

закључке. Основна улога наставника је 

да буде организатор наставног процеса, 

да подстиче, организује и усмерава 

активност ученика. Ученике треба 

упућивати да користе уџбеник и друге 

изворе знања, како би усвојена знања 

била трајнија и шира, а ученици 

оспособљени за примену у решавању 

разноврсних задатака. На часовима треба 

комбиновати различите методе и облике 

рада, што доприноси већој 

рационализацији наставног процеса, 

подстиче интелектуалну активност 

ученика и наставу чини интересантнијом 

и ефикаснијом. Избор метода и облика 

рада зависи од наставних садржаја које 

треба реализовати на часу и предвиђених 

исхода, али и од специфичности 

одређеног одељења и индивидуалних 

карактеристика ученика. 

   УКУПНО 144 
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Допунска настава                                                   Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: МАТЕМАТИКА    

Разред: 5. (ПЕТИ)    

Циљ Наставне теме 
Број часова 

по темама 

Усвајање наставних саджаја које ученици нису савладали током редовне наставе. 

Увежбавање и понављање стечених знања. 

 

 

 

Природни бројеви и дељивост 

Основни појмови геометрије 

Угао 

Разломци 

Осна Симетрија 

 

   УКУПНО 36 

 

Допунска настава                                                   Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: МАТЕМАТИКА    

Разред: 5. (ПЕТИ)    

Циљ Наставне теме 
Број часова 

по темама 

Проширивање и продубљивање знања из редовне наставе, развијање 

самосталног рада ученика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коцка и квадар (површина и запремина) 

Скупови и примене.   

Основни појмови геометрије.  

Угао 

Дељивост бројева.   

Пребројавање скупова тачака, фигура и  

бројевних скупова.  

Разломци (основна својства и упоређивање, сабирање и одузимање 

разломака и одговарајуће једначине).  

Проценти 

Проблемски задаци.  

Множење и дељење разломака.  

Децимални запис броја. 

 

   УКУПНО 36 
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Допунска настава         Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: Математика 

Разред: 5. (ПЕТИ)    

Циљ Наставне теме Број часова  

Развијање позитивног мишљења о математици кроз разне занимљивости и 

активности. 

 

 

 

 

 

 

Природни бројеви и дељивост 

Основни појмови геометрије 

Угао 

Разломци 

Осна Симетрија 

Израда Паноа 

Математичко такмичење мислиша 

 

   УКУПНО 36 

 

Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: БИОЛОГИЈА    

Разред: 5. (ПЕТИ)    

Циљ предмета Наставне теме Исходи Начини и поступци остваривања програма 
Број часова 

по темама 

 

Развијање критичког размишљања 

код ученика 

Практична примена наученог 

Поспешивање тимског рада 

ученика 

Повезивање са стеченим знањем 

других предмета 

Стварање одговорног односа према 

себи и природи 

Разумевање значаја биолошке 

разноврсности и потребе за 

одрживим развојем 

 

1.Порекло и 

разноврсност живота 

2.Јединство грађе и 

функције као основа 

живота 

3.Наслеђивање и 

еволуција 

4.Живот у екосистему 

5.Човек и здравље 

 

Разумевање,упоређивање и 

објашњавање процеса 

 

Примењивање,спровођење 

и демонстрирање 

 

Анализирање и 

разликовање 

 

Примењивање,критиковање 

и проверавање 

 

Креирати,постављање 

хипотезе,планирање и 

1.Усвајање мање количине информација 

самосталним радом уз помоћ наставника 

 

2.Смислено повезивање оног што учи са 

оним што је научио из биологије и других 

предмета 

 

3.Проблемски:самостално прикупљање и 

анализирање података и 

информација,развијање плана за решење 

задатог проблема 

 

4.Дивергентни:предлагање нових 

решења,смишљање нових примера 

1---------34 

 

2----------11 

 

3----------7 

 

4---------12 

5-----------8 
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конструирање  

5.Критички:смишља аргументе 

 

6.Кооперативни:дискусија и размена 

мишљења 

   УКУПНО 72 

 

 

 

 

 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

Циљ Циљ наставе и учења технике и технологије је да ученик развијетехничко-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 
Годишњифондчасова 72 часа 

 

Наставни предмет техника и технологија намењен је развоју основних техничких компетенција ученика ради његовог оспособљавања за живот и рад у свету који 

се технички и технолошки брзо мења. Један од најважнијих задатака је да код ученика развија свест о томе да примена стечених знања и вештина у реалном 

окружењу подразумева стално стручно усавршавање и целоживотно учење, као и да је развијање предузимљивости један од важних предуслова личног и 

професионалног развоја. 
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Садржај 

програма 

Број 

часова 

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 

 

- пажљивопратии

злагањенаставни

ка и 

осталихученика 

- користи 

различите 

изворе знања 

- проналазиновеи

нформације 

- уочава 

- разликује 

- упоређује 

- класификује 

- износисвојемиш

љење 

- уређује и 

презентује 

- закључује 

- процењује 

сопствени рад и 

напредак 

 

- организатор и 

реализатор наставе 

- презентује 

- усмерава ученика 

- подстиче на 

размишљање 

- развија код 

ученика аналитичко, 

синтетичко, 

индуктивно, 

дедуктивно 

мишљење 

- прати напредовање 

ученика 

- 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 

учениктребада: 

 зна да опишеулогутехнике, 

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 

учениктребада: 

 проценикакобиизгледаожив

отљудибезсаобраћаја 

 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 не 

безбедног 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 

возачабицикла 

 

 историја 

 информатика 

и рачунарство 

 биологија 

 географија 

 ликовна 

култура 
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- 

пажљивопратиизл

агањенаставникаи

лиосталихученика 

-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  

-

развијаосећајпрец

изности и 

уредности 

 

 

- организатор и 

реализаторнаставе 

-презентује 

-

утиченаразвојсвести

ученика о значају и 

применитехничкогц

ртања, као начина 

комуникације у 

техници, 

-истиче неопходност 

правилног 

понашања на мрежи 

(интеррнету)  

- 

развијаосећајученик

азапростор,  тачност, 

уредност, 

прецизност и 

одговорност 

- 

пратипостигнућауче

ника 

 

 

- Фронтални, индивидуални, групни (у пару) 

- Увежбати изражавањеидеје 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 користећ иодговарајуће 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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-

пажљивопратиизл

агањенаставникаи

лиосталихученика 

-

повезујеранијазна

ња 

-

уочаваначинеприм

ене 

-разликује 

-упоређује 

-анализира 

-класификује 

-презентује 

-

оцењујеквалитетча

са 

 

- организатор и 

реализаторнаставе 

-презентује 

-

подстичеучениканаи

страживање,увиђање

, закључивање, 

упоређивање 

-

развијаразумевањеза

неопходнострациона

лногкоришћењамате

ријала и енергената 

-помаже у изради 

модела 

-подстиче на развој 

предузетничких 

способности 

(економичност и 

квалитет израде, 

начин 

представљања, 

изградњи и одбрани 

ставова...) 

- 

пратипостигнућауче

ника 

 

- 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. 

 

Позавршеткуовеобласти 

учениктребада: 

 повезујесвојстваприродних

материјаласаприменом 

 објаснитехнологијепрераде 

и обрадедрвета, 

производњупапира, текстила и 

коже 

 сече, спаја и 

вршизаштитупапира, текстила, 

коже и дрвета 

 правилно и 

безбеднокористиалате и 

приборзаручнумеханичкуобрад

у (маказе, моделарскатестера, 

бруснипапир, стега) 

 направипланизрадеједноста

вногпроизвода и 

плануправљањаотпадом 

 самосталноизрађујеједноста

ванмодел 

 

 

 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 реалномо кружењу 

- 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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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.  

 

Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: ИНФОРМАТИКА И 

РАЧУНАРСТВО 

   

Разред: 5. (ПЕТИ)    

Циљ предмета 
Наставне 

теме 
Исходи Начини и поступци остваривања програма 

Број 

часова 

по 

темама 

 

Циљ је да се ученици 

оспособе за 

самостално 

коришћење 

рачунара,подстицање 

креативног рада на 

рачунару. Циљ 

 

1.ИКТ 

2.Дигитална 

писменост 

3.Рачунарст

во 

4.Пројектна 

настава 

 

ИКТ:ученик ће бити у стању да:наведе 

примену информатике и 

рачунарсва,правилно користи ИКТ 

уређаје,прави разлику између хардвера 

и софвтвера,креира дигиталну 

слику,креира текстуални 

документ,примениалате за снимање и 

 

Предвиђене садржаје реализујемо кроз константну интеракцију 

ученика-наставника и ученик-ученик.Ученици стичу основне вештине 

неопходне за даље образовање и рад у информатичком 

друштву.Разумеју писменост у даљем контесту и прихватају нове 

начине за коришћења и адаптацију информација. 

Самостално решавају задатке,активно учествују и постављају 

питања.Проширују своја знања уз помоћ интернета. Презентују 

 

9 

5 

16 

6 
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наставе и учења 

информатике и 

рачунарства је 

оспособљавње 

уценика за 

управљање 

информацијама, 

безбедну 

комуникацију у 

дигиталном 

окружењу, 

производњу 

дигиталних садржаја 

и креирање 

рачунарских 

програма за 

решавање разлићитих 

проблема у друштву 

које се развојем 

дигиталних 

технологија брже 

мења. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

репродукцију аудио и видео 

записа,креира мултимедијану 

презентацију,сачува и организује 

податке,разликује основне типове 

података и датотека реагује исправно 

када доће у небезбедну ситуацију. 

Дигитална писменост:доводи у везу 

значај правилног одлагања дигиталног 

отпада ,разликује безбедно од 

небезбедног, реагује исправно када 

дође у контакт са непознатим 

особама,приступа интернету 

самостално,спроводи поступке за 

заштиту личних података,изводи 

математичке операције унија пресек 

разлика,зна алгоритме аритметике и 

интерпретира их аритметички. 

Рачунарство: зна редослед корака у 

решавању логичких 

проблема,сврсисходно примењује 

програмске структуре и блокове 

наредби,користи математичке 

оператере за израчунавање,сарађује са 

осталим члановима у прикупљању и 

обради материјала,одабира и 

примењује технике и алате у складу са 

фазама реализавије програма,наведе 

кораке пројектног задатка. 

припремљене садржаје,прикупљене из различитих извора. Користе нове 

облике изражавања попут музике,звука,слике графичких приказа, 

дигиталних снимака, анимацији... 

Оспособљавају се да безбедно користе инернет. 

Да би били успешни ученици морају да буду вођени приликом 

коришћења различитих извора информација,и морају да буду критични 

кад процењују значај и поузданост информацује које проналазе. 

   УКУПНО 36 
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Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборни наставни предмети Слободне наставне активности 

Предмет: ВЕРСКА НАСТАВА    

Разред: 5. (ПЕТИ)    

Циљ предмета Наставне теме Исходи Начини и поступци остваривања програма 
Број часова по 

темама 

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. 

 

 

 

 

I – УВОД 

 

 

 

 

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. 

 

Катихизација као литургијска 

делатност- заједничко је дело 

катихете (вероучитеља) и његових 

ученика. 

Катихета (вероучитељ) би требало 

стално да има науму да катихеза не 

постоји ради гомилања информација 

(„знања о вери“), већ као настојање да 

се учење и искуство Цркве лично 

усвоје и спроведу у живот кроз 

слободно учешће у богослужбеном 

животу Цркве. 

 

На почетку сваке наставне теме 
ученике би требало упознати са 
циљевима и исходима наставе, 
садржајима по темама, начином 
остваривања програма рада, као и са 
начином вредновања њиховог рада.  

 

В р ст е  н аст аве  

 

Настава се реализује кроз следеће 

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 

Упознати ученике са 

основним елементима 

религије и културе старог 

века. 

 

Упознати ученике са 

паганским митовима и 

II - РЕЛИГИЈА И 

КУЛТУРА 

СТАРОГ СВЕТА 

 

моћи да 
именује неке 
политеистичке 
религије. 

моћи да наведе неке од 

карактеристика 

политеистичких религија 

и културе старог века 
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легендама о вечном животу. 

Припремити ученике за сусрет 

са Откровењем Истинитог Бога. 

 

 

облике наставе: 

теоријска настава (35 часова) 

практична настава (1 час) 

 

 

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 савременимпедагошким 

захтевима у погледу употребе 

разноврсних метода, облика рада и 

наставних средстава. 

 

Евалуација  наставе  

Евалуацију наставе 

(процењивањеуспешности 

реализације наставе и остварености 

задатака и исхода наставе) наставник 

ће остварити на два начина: 

процењивањем реакције ученика или 

прикупљањем коментара ученика 

Развити код ученика свест о 

Богу као личности која се 

открива човеку 

Упознати ученике са 

појмовима Светог Предања и 

Светог Писма 

Објаснити ученицима узрок и 

начин настанка Библије 

 

 

III - ОТКРИВЕЊЕ - 

СВЕТ БИБЛИЈЕ 

моћи да уочи да се Бог 

откривао изабраним 

људима, за разлику од 

паганских божанстава; 

 моћи да објасни да 

је рођење Христово 

догађај који дели 

историју на стару и 

нову еру; 

 моћи да наведе неке од 

библијских књига, 

њихове ауторе и оквирно 

време настанка 

 

 

Пружити ученицима знање да 

Бог из љубави ствара свет да 

би му дао вечно постојање; 

Оспособити ученике за 

разумевање посебности улоге 

човека у свету, као споне 

између Бога и света. 

Објаснити ученицима 

IV - СТВАРАЊЕ 

СВЕТА И ЧОВЕКА 

 

моћи да преприча 
библијску причу о 
постању и доживи је као 
дело љубави Божије 

 моћи да увиди да је 
Бог поред видљивог 
света створио и анђеле 

 моћи да преприча 

библијску приповест о 
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повест о првородном греху 

и његовим последицама; 

Указати ученицима на начин 

на који се Бог стара о свету и 

човеку од Адама до Ноја; 

Пробудити у ученицима осећај 

одговорности за свет који их 

окружује 

 

 

стварању човека и уочи 

да је човек сличан Богу 

јер је слободан 

бити подстакнут на 

развијање осећаја личне 

одговорности према 

природи; 

 

  

 

  

путем анкетних евалуационих 

листића; 

провером знања које ученици 

усвајају на часу и испитаивањем 

ставова; 

 

 Оц ењ и вањ е  

 

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз: 

усмено испитивање; 

писмено испитивање; 

посматрање понашања ученика; 

 

Упознати ученике са 

старозаветним личностима 

и догађајима 

 

Указати ученицима на везу 

између старозаветних 

личности и Христа 

Указати ученицима на 

етичку вредност 

старозаветних списа 

Развијање свести ученика 

о старању Божјем за свет 

кроз библијску историју; 

 

  

V - 

СТАРОЗАВЕТНА 

ИСТОРИЈА 

СПАСЕЊА 

 

моћи да наведе неке од 
најважнијих 
старозаветних личности и 
догађаја 

 моћи да уочи везу 
старозаветних праотаца и 
патријараха са Христом 

моћи да исприча да 

јеврејски народ 

прославља Пасху као 

успомену на излазак из 

Египта 

моћи да извуче моралну 
поуку из библијских 
приповести 

 моћи да препозна 

старозаветне личности и 

догађаје у православној 
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иконографији. 

Објаснити ученицима 

околности у којима је Бог 

дао Закон преко Мојсија; 

Пружити учентицима 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 

VI - ЗАКОН 

БОЖЈИ 

 

моћи да преприча 

библијски опис давања 

Десет Божијих 

заповести Мојсију; 

моћи да наведе и 

протумачи на 

основном нивоу 

Десет Божјих 

заповести; 

моћи да разуме да је од 

односа према 

Заповестима зависила и 

припадност Божијем 

народу; бити подстакнут 

да примени вредности 

Декалога у свом 

свакодневном животу. 

Упознати ученике са појмом 

„обећане земље“ и њеним 

значајем за„изабрани народ 

Божији“ 

Објаснити ученицима 

значај старозаветне 

Скиније и Храма Указати 

ученицима на улогу 

VII - 

МЕСИЈАНСКА 

НАДА 

 

моћи да препозна на 

слици Ковчег Завета и 

Скинију и да у једној 

реченици каже шта је 

мана 

моћи да именује 
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старозаветних царева и 

пророка Указати  

ученицима на лепоту 

Давидових псалама 

Објаснити ученицима појам 
Месије 

Предочити ученицима 

специфичности библијског 

текста и омогућити им да 

доживе његову сликовитост 

најважније 

личности јеврејског 

народа у Обећаној 

земљи 

 знати да је цар Давид 

испеваоПсалме у славу 

Божију 

моћи да уочи да су 

старозаветни пророци 

најављивали долазак 

Месије 

увидети значај покајања и 

молитве као „жртве угодне 

Богу“ на основу одељака 

поучних и пророчких 

књига 

   УКУПНО 36 

 

ПЛАН  НАСТАВЕ     И                 УЧЕЊА   ЗА   ГРАЂАНСКО                                                        ВАСПИТАЊЕ – ПЕТИ            РАЗРЕД 

 

Циљ наставе и учења предмета: Циљ наставе и учења грађанског васпитања је да ученик изучавањем основних принципа, вредности и процедура грађанског 

друштва постане свестан својих права и одговорности, осетљив за потребе појединаца и заједнице и спреман да активно делује у заједници уважавајући демократске 

вредности. 

 

Фонд: 36 часова, 1 час недељно 

Тематски/глобални план: 

 

Редни 

број 

ТЕМЕ /садржаји Број часова 

1. ЉУДСКА ПРАВА Права детета 8 

2. ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО Школа као заједница 8 
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3. ПРОЦЕСИ У СВРЕМЕНОМ СВЕТУ Права детета 10 

4. ГРАЂАНСКИ АКТИВИЗАМ 10 

УКУПН
О 

 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; 

- 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 

- поштује правила одељенске заједнице и правила на нивоу 

школе; 

- поступа у складу са моралним вредностима 

грађанског друштва; 

- искаже свој став о значају правила у функционисању 

заједнице; 

- понаша се у складу са правилима и дужностима у 

школи; 

- наводи начине демократског 

Права и функционисање заједнице 

Моје заједнице. Школа као 

заједница. 

Одлучивање у учионици и школи. 

Гласање и консензус као демократски 

начини 

одлучивања 
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Школа као заједница 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; 

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 

СВРЕМЕНОМ СВЕТУ 

Права детета 

- 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 
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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. 

 слушања, износи свој став заснован на аргументима, 

комуницира на 

неугрожавајући начин); 

Приказ и анализа групних радова. 

Област/тема НАЧИН И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА (по  областима) 

 

ЉУДСКА ПРАВА 

Права детета 

- увођење ученика у наставни предмет и упознавање са значајем грађанског васпитања; 

- упознавање ученика са садржајем наставног програма и давање јасних упутстава за рад; 

- повезивање постојећег знања са новим; 

- упознавање са Конвенцијом о правима детета у документима која се односе на школу; 

- препознавање својих права и права других, као и 

идентификација кршења истих; 

 

ДЕМОКРАТСКО 

ДРУШТВО 

Школа као заједница 

- дефинисање правила одељенске заједнице и правила школе; 

- примена различитих интерактивних облика рада, као и одабир и коришћење одговарајућих метода и 

техника рада; 

- разумевање значаја правила у функционисању заједнице; 
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У реализацији наставе развијају се међупредметне компетенције, а посебно општа компетенција предмета - активан однос у заједници уз уважавање и поштовање 

 права сваког појединца 

Активности у реализацији програма: сви часови се реализују у радионичарском раду, где сваки појединац учествује износећи своје ставове, мишљења, предлоге и 

идеје, дискутује, учествује у избору идеја за реализацију; ученици раде тимски, у групним активностима, учествују у дебатама, презентују рад.

 

 

ПРОЦЕСИ У 

СВРЕМЕНОМ СВЕТУ 

Права детета 

- осмишљавање и реализација различитих активности: радионица, симулација, играња улога, студија 

случаја, 

дебата, дискусија, пројеката, истраживања, промоција, ... 

- симулација примера из свакодневног живота: предрасуде, стереотипи, дискриминација и нетолеранција по 

различитим основама; 

- коришћење филмова, интернета, као и разговор о говору мржње, нетолеранцији и дигиталном насиљу; 

- развој конструктивног решавања сукоба; 

 

ГРАЂАНСКИ 

АКТИВИЗАМ 

- идентификација примера грађанског активизма у школи и неговање позитивног става према томе; 

- прикупљање података о проблему на основу различитих извора и техника; 

- реализација одабраних акција, као и њихова анализа; 

- неговање тимског рада; 

- вредновање ефеката спроведених акција у школи. 
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Обавезнанастава Обавезна изборна настава Изборни наставни предмети Слободне наставне активности 

Предмет: ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК    

Разред: 5. (ПЕТИ)    

Циљ предмета Наставне теме Исходи Начини и поступци остваривања програма 
Број часова 

по темама 

 

-Упознавање са руским језиком-

традицијом и обичајима 

-Развијање интереса и љубави 

према руском језику, култури, 

традицији, обичајима. 

Оспособљавање ученика за 

комуникацију ученика кроз 

разговор, коришћење слободног 

времена и важним датумима. 

-Усвајање знања о предвиђеним 

темама увежбавање градива за 

примену знања руског језика. 

-Развијање моћи запажања 

упоређивање-анализа и 

закључивање.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ``Здраво Русијо``! 

 

 

 

 

2. Кафе ``Планета`` 

 

 

 

 

 

3. Школа број 3 

 

 

 

 

 

 

4. Породица ``Ирине`` 

 

    

 

 

 

 

 

1. Ученици знају да 

поздраве на руском 

језику, умеју да се 

представе. 

 

2.Умеју да представе 

себе пуним именом и 

презименом, да 

разумеју јасно 

постављена питања 

личне природе. 

3.Разуме упуства и 

налоге и реагује на 

њих. Правилно 

изговара руска слова 

меке и 

тврдесугласнике. 

 

4.Уочавају сличности 

иразлике са матерњим 

језиком, питају шта ко 

ради, колико има 

година. 

 

5.Увиђај супротности у 

 

1.Слушање са ЦД-а, Лап топа, усмена 

комуникација. 

 

 

 

2.Говорне вежбе, разговор уз  понављање 

предходног материјала и увођење новог 

лексичког материјала. 

 

 

 

3. Прављење картица и паноа, игровни 

материјали. 

 

 

 

 

 

4.Читање текста, препричавање са циљем 

коришћења нових речи и израза. 

 

 

 

 

5.Развијање самосталног изражавања – 

 

9 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

9 
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5. Слободно време 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Добродошли у 

Москву 

 

 

 

 

 

7. Празници 

     

 

 

 

 

8. Писмени задаци 

 

 

 

9. Систематизација 

датим ситуацијама 

везаним за тему 

слободно време 

-Знају како да предложе 

заједничку активност, 

разговарају о 

слободном времену. 

 

6.Уме  да разуме молбе, 

захтеве, реагује на њих. 

-Искаже захвалност на 

једноставан начин, 

разуме текстове исл. 

 

7.Допуњава и повезује 

дате изразе за тему, 

самостално повезује 

теме, одговара на 

питања својим речима. 

 

8.Самостално решавају 

задатке 

 

 

9.Разуме једноставне 

исказе и изразе 

писмено-диктант. Утврђивање тема кроз 

игру,асоцијације и слагалице. 

 

 

 

 

 

 

6.Гледање видео записа о Мосви, о Русији. 

 

 

 

 

 

 

7.Гледање записа о обележавању руских 

празника. 

 

 

 

 

8.Развијање самосталног писменог 

изражавања. 

 

 

9.Разговор уз понављање предходног 

материјала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

2 

   УКУПНО 72 
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Допунска настава                                                   Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК    

Разред: 5. (ПЕТИ)    

Циљ Наставне теме 
Број часова по 

темама 

-Упознавање са руским језиком-традицијом и обичајима 

-Развијање интереса и љубави према руском језику, култури, традицији, 

обичајима. Оспособљавање ученика за комуникацију ученика кроз разговор, 

коришћење слободног времена и важним датумима. 

-Усвајање знања о предвиђеним темама увежбавање градива за примену знања 

руског језика. 

-Развијање моћи запажања упоређивање-анализа и закључивање.  

 

1. ``Здраво Русијо``! 

2. Кафе ``Планета`` 

3. Школа број 3 

4. Породица ``Ирине`` 

5. Слободно време 

6. Добродошли у Москву 

7. Празници 

    

 

   УКУПНО 36 

 

Допунска настава                                                   Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК    

Разред: 5. (ПЕТИ)    

Циљ Наставне теме 
Број часова по 

темама 

 

-Упознавање са руским језиком-традицијом и обичајима 

-Развијање интереса и љубави према руском језику, култури, традицији, 

обичајима. Оспособљавање ученика за комуникацију ученика кроз разговор, 

коришћење слободног времена и важним датумима. 

-Усвајање знања о предвиђеним темама увежбавање градива за примену знања 

руског језика. 

-Развијање моћи запажања упоређивање-анализа и закључивање.  

1. ``Здраво Русијо``! 

2. Кафе ``Планета`` 

3. Школа број 3 

4. Породица ``Ирине`` 

5. Слободно време 

6. Добродошли у Москву 

 

7. Празници 

 

   УКУПНО 36 
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Допунска настава         Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет:  

Разред: 5. (ПЕТИ)    

Циљ Наставне теме Број часова  

 

 

 

 

 

Упознавање са руским језиком-традицијом и обичајима 

-Развијање интереса и љубави према руском језику, култури, традицији, 

обичајима. Оспособљавање ученика за комуникацију ученика кроз разговор, 

коришћење слободног времена и важним датумима. 

-Усвајање знања о предвиђеним темама увежбавање градива за примену знања 

руског језика. 

-Развијање моћи запажања упоређивање-анализа и закључивање.  

 

1. ``Здраво Русијо``! 

 

2. Кафе ``Планета`` 

 

3. Школа број 3 

 

4. Породица ``Ирине`` 

 

5. Слободно време 

 

6. Добродошли у Москву 

 

7. Празници 

 

   УКУПНО 36 

 

Обавезнанастава Обавезна изборна настава Изборни наставни предмети Слободне наставне активности 

Предмет: ЧУВАРИ ПРИРОДЕ    

Разред: 5. (ПЕТИ)    

Циљ предмета Наставне теме Исходи 
Начини и поступци остваривања 

програма 

Број 

часова по 

темама 

 

Циљ наставе изборног предмета 

чувари природе јесте развијање 

функционалне писмености из 

области заштите животне 

средине, усвајање и примена 

ПОЛОЖАЈ И УЛОГА 

ЧОВЕКА У ПРИРОДИ 

 

ПРИРОДНА 

БОГАТСТВА 

(РЕСУРСИ) И 

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 

Наведени садржаји програма поред 

основног теоријског приступа поседују 

и активан приступ који је усмерен ка 

практичној реализацији ван учионице и 

ка изради малих пројеката. Овако 

конципиран програм даје велике 

11 

 

 

 

 

6 
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концепта одрживог развоја и 

остваривање образовања о 

квалитету живота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДРЖИВО 

КОРИШЋЕЊЕ 

 

ИЗВОРИ И 

ПОСЛЕДИЦЕ 

ЗАГАЂИВАЊА 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

БИОДИВЕРЗИТЕТ - 

БИОЛОШКА 

РАЗНОВРСНОСТ 

да на основу стечених знања 

изаберу квалитетне и здраве 

стилове живота; примењују 

рационално коришћење природних 

ресурса; препознају изворе 

загађивања и уочавају последице; 

стичу способност за уочавање, 

формулисање, анализирање и 

решавање проблема; развијају 

радозналост, активно учествовање 

и одговорност; поседују развијену 

свест о личном ангажовању у 

заштити и очувању животне 

средине, природе и биодиверзитета 

могућности наставницима и ученицима 

да га на креативан начин реализују 

сходно условима, могућностима и 

времену. Улога наставника је да уз 

примену различитих метода рада 

подстичу и усмеравају интересовање и 

креативност ученика у покушају да 

самостално објасне узроке и последице 

човековог дејства на животну средину. 

Оперативна разрада програмских 

садржаја препуштена је наставницима 

који сами креирају време, место 

извођења и број часова за одређене 

теме. 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

5 

   УКУПНО 36 

 

Слободне наставне активности Обавезна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: Свакодневни живот у прошлости  

Разред: Пети  

Циљ 

предмета: 

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. 

  

Наставне теме/области Исходи 

 

Начини и поступци остваривања програма 
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УВОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИГРЕ У ПРОШЛОСТИ 

 

 

 

 

 

 

СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У 

ПРАИСТОРИЈИ И СТАРОМ 

 

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;  

 

 

 

 

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.  

Поделом на поменуте тематске целине, ученицима је омогућено да се у било 

ком разреду опредељују за овај изборни предмет по први пут, а да 

пропуштени програм(и) не представљају озбиљнију препреку. Они ученици 

који изаберу да током читавог другог циклуса похађају овај предмет 

овладаће најважнијим појмовима и појавама свакодневног живота људи у 

распону од праисторије до савременог доба, а са садржајима четири теме 

(по једна за сваки разред) биће детаљније упознати.  

Иако је цео програм окренут прошлости, неопходно је да се током рада са 

ученицима врши стална компарација са савременим добом чиме се 

потенцира схватање континуитета у развоју људи и друштва. Такође, 

садржаји се обрађују и кроз димензију локално - глобално, где ученици 

имају прилику да свој завичај боље проуче у односу на задату епоху.  

У садржају програма дате су основне тематске целине, а наставник има 

слободу да креира коначну верзију програма за сваку групу са којом ради, 
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ВЕКУ 

Свакодневни живот људи у 

праисторији 

 

Свакодневни живот народа 

Старог истока 

 

Свакодневни живот старих 

Грка 

 

Свакодневни живот старих 

Римљана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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;  

 

уважавајући интересовања ученика и циљеве и задатке предмета. Почетни 

часови, кад се ученици међусобно боље упознају јер најчешће припадају 

различитим одељењима, погодан су тренутак да се са њима разговара о 

избору садржаја. Наставникова је обавеза да створи такву атмосферу 

(наводећи историјске чињенице које побуђују ученичку радозналост) у којој 

је кроз форму питања (како су у прошлости људи поправљали зубе, како су 

знали колико је сати...?) наведено што више потенцијалних тема, а 

наставникова је одговорност да их уобличи и претвори у конкретне тематске 

садржаје, који ће бити обрађивани на часовима.  

Тако добијени материјал основ је за даљи рад наставника, планирање 

активности и припрему за час. Пожељно је да наставник постигне да 

планиране активности имају дефинисану структуру, коју одликују 

флексибилност и адаптибилност. У припремној фази наставник треба да 

прикупи довољан број информација о садржајима на којима ће радити са 

ученицима, али ће коначни обим информација бити одређен ученичким 

потребама и могућностима да их припреме и приме. Наставник је тај који не 

дозвољава да доминира претерана фактографија, а да се постигне 

функционалност знања и повезаност чињеница у смисаоне целине. Он на 

различите начине подстиче осамостаљивање ученика у прикупљању и 

сређивању историјских података, усмерава их на различите изворе 

информација и подучава их како да се према њима критички односе. На тај 

начин се негује истраживачки дух, љубав према науци и подстиче мишљење 

засновано на провереним чињеницама и аргументима.  

Основни приступ у раду је интердисциплинарност и савлађивање нових и 

непознатих чињеница уз помоћ блиских и познатих. У оквиру овог предмета 

постоје велике могућности за интеграцију школског и ваншколског знања 

ученика, за излазак из оквира школских уџбеника и учионице, укључивање 

родитеља и суграђана који поседују знања, колекције, књиге, филмове и 

друго што може да помогне у реализацији програма.  

Наставник свакој наставној јединици приступа као посебном образовном и 

дидактичком проблему за који заједно са ученицима проналази одговарајућа 

решења. Увек треба тежити комбиновању различитих метода рада, који 

могу бити, на пример, кратка предавања, гледање филмова, читање књига, 

дискусије, анализе слика, посете локалитетима или прављење употребних 

предмета из прошлости. Посебно је прикладно организовати ученике у 
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тимове где се централни задатак решава тако што свако има свој 

појединачни радни задатак и улогу у тиму.  

У извођењу наставе, активност ученика је најважнија, без обзира на 

изабране методе рада. Наставникова је улога да организује наставу, пружи 

помоћ ученицима у раду (од давања информација до упућивања на изворе 

информација) и да подстиче и одржава ученичка интересовања за предмет. 

У току свих активности требало би подстицати сталну размену 

информација, како између ученика и наставника, тако и између самих 

ученика.  

Наставу би требало обогатити различитим наставним средствима као што су 

илустрације (слике, дијапозитиви, 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.  

Домаћи задаци имају своје оправдано место у реализацији овог програма. 

Уколико се добро поставе, неће додатно оптеретити ученике, нити код њих 

изазвати одбојност. Разлог за увођење домаћих задатака не произилази из 

малог фонда часова и обимног градива, већ из самог циља предмета. Домаћи 

задаци ће у великој мери допринети да се ученици осамостале у 

истраживачким активностима и прикупљању података, посебно када се 

ускладе с интересовањима ученика (не треба сви ученици да имају исти 

домаћи задатак). Многе домаће задатке ученици могу радити у пару или 

мањој групи, уз помоћ породице, за време распуста, што су недовољно 

искоришћени модалитети у раду с ученицима.  

Као и код других изборних предмета где оцена не утиче на школски успех, 

оцењивање добија нешто другачију димензију. За овај предмет класично 

писмено и усмено испитивање знања није погодно. Свака активност је 

прилика да се ученик оцени. Наставник прати целокупни рад ученика и 

награђују све његове аспекте. Поред стеченог знања о свакодневном животу 

људи у прошлости, наставник треба да награди и учешће и посвећеност 

активностима независно од постигнућа. Оцена је одраз индивидуалног 

напредовања детета и подстицај за његов даљи развој.  

Како је садржај предмета повезан са свим областима живота (исхрана, 
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одевање, образовање, лечење, производња, забава...), ученици имају 

прилику да обрађивањем програма овог предмета добију бројне 

информације значајне за њихов будући професионални развој. Наставник 

треба да има у виду и овај аспект предмета и уколико препозна код неког 

ученика посебно интересовање за одређене садржаје, треба да му укаже 

којом професијом би се могао бавити, односно у којој средњој школи се 

стичу знања и звања за одређену област.  

Да би се задаци наставе што потпуније остварили, требало би да постоји 

корелација с другим обавезним и изборним наставним предметима као што 

су историја, географија, српски језик, ликовна и музичка култура, цртање, 

сликање и вајање, шах, верска настава и грађанско васпитање. Ученици који 

су у првом циклусу основног образовања и васпитања обрадили програме 

изборног предмета народна традиција могу бити драгоцени помагачи 

наставнику јер по начину рада, а делимично и по садржају, постоји сродност 

између ова два предмета.  

На крају школске године, као могућност да се систематизује и рекапитулира 

усвојено знање, може се организовати изложба/приредба којом би ученици 

показали стечено знање, као и материјале и предмете које су прикупили 

изучавајући овај изборни предмет. Овакве изложбе/приредбе захтевају од 

наставника да планира часове на крају школске године за њихову припрему. 

 

Обавезнанастава Обавезна изборна настава Изборни наставни предмети Слободне наставне активности 

Предмет: ЦРТАЊЕ СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ    

Разред: 5. (ПЕТИ)    

Циљ предмета Наставне теме Исходи 
Начини и поступци остваривања 

програма 

Број часова 

по темама 

Циљ васпитно –образовног рада јесте да 

додатно подстиче развој и практичних и 

теоријских знања ученика која су важна 

за њихово слободно,спонтано и 

креативно комбиновање ликовних 

елемената  

ЦРТАЊЕ 

-Врсте и својства 

линије 

-Линија као 

средство за 

стварање 

-опише линије које уочава у 

природи и окружењу 

-пореди утисак који 

остављају различите врсте 

линија 

- коришћење свих врста 

Усавршавање и примена савремених 

метода учења ради подстицања 

спонтаног и слободног изражавања 

ученика. 

Омогућава постепено увођење ученика 

у област професионалне орјентације ка 

12 

2 

2 

 

 

1 
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у области 

:цртања,сликања,вајања,графике, 

примељених уметности и визуелних 

комуникација,а у циљу развоја њиховог 

креативног мишљења. 

Омогућава и подстиче ученике на 

савладавање технолошких поступака 

ликовног рада у оквиру одређених 

средстава и медијума. 

Мотивише ученике на упознавање 

основних елемената и законитости 

ликовног језика. 

Развија способности и веће 

осетљивости за опажање квалитета 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 памћење,за повезивање 

опажених информација као основе 

увођења у креативно визуелно 

мишљење. 

Развија већу осетљивост уа ликовне и 

визуелне вредности који се стичу у 

настави,а примењују у раду и животу. 

Развија моторичке способности ученика 

и навике за лепо писање. 

Континуирано подстиче и прати 

интересовања за посећивањем 

музеја,изложби и јача потребе за 

различитих 

квалитета површина 

-Естетско 

процењивање 

-Односи величина 

-Лепо писање са 

калиграфијом 

-Компоновање више 

ритмичких целина у 

простору 

-Естетско 

процењивање 

СЛИКАЊЕ 

-Својства 

сликарских 

материјала и 

подлога 

-Ритмичко 

компоновање боја и 

облика 

-Коришћење разних 

материјала за 

компоновање 

-Визуелно 

споразумевање 

-Временски и 

просторни 

низови(цртани 

филм,стрип) 

-Сликање,естетско 

процењивање 

ВАЈАЊЕ 

-Вајање,врсте 

вајарског 

линија како би се постепено 

обогаћивало линеарно 

графичко изражавање и 

богатство појединостима на 

основу опсервирања или 

претходним вежбама рада 

по природи. Неопходно је 

анализирати перспективе, 

птичје, жабље, линеарне и 

инсистирање на 

прецизностима и детаљу са 

нагласком на односе 

величина, пропорције. 

- обогаћивање скале 

појединих боја и њиховог 

композиционог односа и 

увођење у бојене вредности 

процесом рада по природи и 

илустровању.-

тродимензионално 

обликовање, основни 

тродимензионални облици. 

Волумен и простор, општа 

оријентација у вајарским 

областима. Конвексно, 

конкавно, отворено и 

затворено, напрегнута и 

затегнута форма, продор, 

расцеп, тврда и мека форма. 

Функција пластике у 

архитектури, екстеријеру и 

ентеријеру, примењено 

вајарство, ситна пластика. 

Декоративна скулптура, 

широком пољу ликовних делатности. 

Подршка даровитој деци која имају 

могућности да продубе знање у оним 

садржајима који се не могу реализовати 

у редовно-часовном систему. 

Инсистирати на већој афирмацији 

примењених уметности и визуелних 

комуникација. 

Подржавање у раду,формирање збирки 

радова и праћење развоја. 

Креативно изражавање и овладавање 

материјалима (развој техничке 

спретности и сензибилитета) које 

доприноси даљем ликовном 

образовању. 

Треба да се утврде задаци који би 

најпотпуније развијали све ликовне 

способности ученика,нарочито 

способности које подстичу 

стварање,као и оне које омогућавају 

стварање.Стога градиво треба 

планирати да се постигне: 

-виши ниво опажања 

-оспособљеност примања 

-одговарајући ниво разумевања 

-способност поступања 

Садржаје треба остварити 

1.примањем(учењем),тако што ће 

ученицима бити омогућено да стићу 

знања из области ликовне 

културе,савладавају поступке ликовног 

рада и да упознају законитости и 

елементе ликовног језика 

2.давањем(стварањем)путем 

2 

2 

 

2 

 

 

1 

12 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2+1 

 

 

1 

 

12 

4 

 

2 

 

 

2 

2+1 
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чување културних добараи 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. 

 

материјала 

-Везивање 

тродимензионалних 

облика у простору 

-Слободно 

компоновање 

-Обликовање 

употребних 

предмета(ситна 

пластика,накит) 

-Вајање,естетска 

анализа 

орнамент. Вајарски 

материјали, чврсти 

материјали. Алати и процес 

рада при изради вајарског 

рада. Облици и умножавање 

вајарских радова. Садржаји 

и идеје у вајарским делима у 

историји уметности. 

 

подстицања ученика да се изражавају у 

оквиру ликовних активности и 

остварују резултате 

Мотивациони садржаји требало би да 

буду разноврсни,примерени узрасту и 

интересовањима ученика 

   УКУПНО 36 

 

Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: ХОР И ОРКЕСТАР    

Разред: 5.(ПЕТИ)    

Циљ предмета Наставне теме Исходи Начини и поступци остваривања програма 
Број часова 

по темама 

-развијање интересовања за 

музичку уметност 

-упознавање музичке традиције и 

културе како свога тако и других 

народа 

-подстицање креативних 

способности ученика и смисла за 

колективно музицрање 

-упознавање са правилним 

-ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

 

 

 

 

 

-СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

 

 

-РАЗВИЈАЊЕ КОД 

УЧЕНИКА,МУЗИЧКЕ 

СПОСОБНОСТИ И ЖЕЉЕ ЗА 

АКТИВНИМ 

МУЗИЦИРАЊЕМ,УЧЕСТВОВАЊЕМ 

У ШКОЛСКИМ АНСАМБЛИМА 

-СТИЦАЊЕ  ИСКУСТВА У 

СЛУШНОМ  РАЗЛИКОВАЊУ 

ЗВУЧНИХ БОЈА,ЉУДСКИ 

-коришћење  одговарајућих приручника и 

збирака за поједне инструменте,као и дела 

хорске музике,у оригиналном облику или 

прилагођена саставима ученика,домаћих и 

страних композитора из разних 

епоха,доступна извођачким могућностима 

ученика 

-композиције које се слушају морају својим 

трајањем,садржајем  и музичким изразом,да 

20 

 

 

 

 

 

10 
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дисањем и производом тона 

-рад на вокалној техници 

-рад на вокализама 

-да упоредо са инструменталном 

наставом,ученицима се дају 

потрбна торијска знања 

 

 

 

 

 

-СТВАРАЊЕ МУЗИКЕ 

 

 

ГЛАСОВИ,МУЗИЧКИ 

ИНСТРУМЕНТИ 

-ПОДСТИЦАЊЕ ИЗРАЖАВАЊЕ 

УЧЕНИКА О СЛУШАНОМ ДЕЛУ 

-ОСПОСОБЉАВАЊЕ УЧЕНИКА ДА 

СЕ СНАЛАЗЕ У ЈЕДНОСТАВНОМ 

НОТНОМ ЗАПИСУ 

одговарају могућностима перцепције 

ученика,кратке вокалне,или приче 

илустроване музиком,вокално-

инструменталне. 

-користити Орфов инструментаријум 

-да буду заступљене народне песме и песме 

савремених дечјих композитора 

 

 

 

 

6 

   УКУПНО 36 

 

Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО 

ВАСПИТАЊЕ 

   

Разред: 5. (ПЕТИ)    

Циљ предмета Наставне теме Исходи 

Начини и 

поступци 

остваривања 

програма 

Број часова по темама 

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 

условим живота и рада. 

1. Физичке способности 

2. Моторичке вештине, 

спорт и спорстске 

дисциплине: 

2/1. Атлетика  

2/2.Гимнастика 

2/3. Рукомет 

2/4.Здравствено 

васпитање 

2/5. Тестирања 

3. Физичка и здравствена 

култура  

1. Примењује једноставне комплексе простих и 

општеприпремних вежби, изводи вежбе и 

користи их у спортску рекреацију и различитим 

животним ситуацијама. Упоређује резултате 

тестирања са вредностима за свој узраст и 

сагледава сопствени напредак. 

2/1. Доводи у везу развој физичких способности 

са атлетским дисциплинама и комбинује и 

користи досегнути ниво усвојене технике кретања 

у спорту и свакодневном животу 

2/2. Користи елементе гимнастике у 

свакодневним животним ситуацијама и игри као 

и одржава стабилнудинамичку равнотежу у 

различитим кретањима, изводи ротацију тела 

2/3. Користи елементе технике у игри, примењује 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

остварује се кроз 

наставу у трајању 

2 школска часа 

недељно а на 

основу програма 

петог разреда 

базираног на 

континуитету 

усвојених знања, 

вештина, ставова и 

вредности из првог 

циклуса основног 

 

 

1.Атлетика 21час 

 

 

2. Гимнастика 10 часова 

 

 

3. Рукомет 31 час 

 

 

4.Зравствено васпитање 

4 часа 
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основна правила рукомета у игри и учествује на 

унутар одељењским такмичењима 

3. Наводи примере утицаја физичког вежбања на 

здравље, разликује здраве и нездраве начине 

исхране, препозна врсту повреде па правилно 

реагује на појаву такве врсте повреда и чува 

животну средину током вежбања   

образовања и 

васпитања. 

5.Тестирања 6 часова 

   УКУПНО 72 

 

Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: ОБАВЕЗНА ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ    

Разред: 5. (ПЕТИ)    

Циљ предмета Наставне теме Исходи 
Начини и поступци остваривања 

програма 
Број часова по темама 

Унапређивање физичких 

способности, моторичких 

вештина и знања из 

области физичке и 

здравствене културе, ради 

очувања здравља и 

примене правилног и 

редовног физичког 

вежбања у савременим 

условим живота и рада. 

1. Мали фудбал 

2. Рукомет 

3. Атлетика 

Изводи елементе технике 

фудбала и рукомета, примењује 

основна правила у малом 

фудбалу и рукомету, користи 

научене елементе у игри, 

примењује основне тактике у 

фази напада и фази одбране, 

учествује на унутародељењским 

такмичењима, разликује атлетске 

дисциплине, развија своје 

моторичке способности 

применом вежбања из атлетике. 

Реализује се у трајању од 45 

минута, једном у току недеље. У 

школама које имају одговарајуће 

материјално-техничке и просторне 

услове, фонд од ½ школска часа 

односно 22,5 минута на недељном 

нивоу мође се реализовати тако 

што ће ученици сваке друге недеље 

имати још један час ових 

активности. Ради ефикаснијег часа 

дозвољено је спајање два одељења 

истог  разреда тако да два 

наставника раде истовремено са 

два одељења. Овај фонд од ½ може 

и кумулативно да се реализује 

једном у тромесечју у трајању од 6 

школских часова. 

 

 

1.Мали фудбал 24 часа 

 

2. Рукомет 26 часова 

 

3. Атлетика 4 часа  

 

Укупно 54 часа  

   УКУПНО 72+54 
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VI РАЗРЕД 

Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК    

Разред: 6. (ШЕСТИ)    

Циљ предмета Наставне теме Задаци Начини и поступци остваривања програма 
Број часова 

по темама 

 

Циљ наставе српског језика је да 

ученици овладају основним 

законитостима српског књижевног 

језика, на којем ће се усмено и 

писмено правилно изражавати, да 

упознају, доживе и оспособе се да 

тумаче одабрана књижевна дела, 

позоришна, филмска и друга 

уметничка остварења из српске и 

светске баштине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Граматика 

Књижевност 

Језичка култура 

 

 

 

Ученик је оспособљен за 

правилну усмену и 

писану комуникацију 

српским стандардним 

језиком, зна и примењује 

правописна и граматичка 

правила. 

 

Ученик има развијен 

осећај за аутентичне 

естетске вредности у 

књижевним делима, 

оспособљен је за логичко 

схватање и критичко 

процењивање прочитаног  

текста. 

 

 

Ученик је способан да се 

правилно, течно, 

економично и уверљиво 

усмено и писмено 

изражава, има обогаћен 

речник и стилски израз. 

 

Ученик се постепено и систематски упознаје 

са граматичким и правописним правилима , 

обнавља, систематизује знање стечено у 

претходним разредима и проширује и 

продубљује знање у овом разреду у складу 

са књижевно-језичком нормом и 

правописом. 

 

Упућивање ученика да правилно тумачи 

догађаје, ситуације,осећања и карактерне 

особине ликова у књижевним делима. 

Откривање и уочавање мотивске структуре 

песме на основу појединих мотива у 

песничким сликама. На основу података из 

текста, ученик самосталним радом упознаје 

књижевно дело, прави белешке које 

наставник чита и вреднује. 

 

Уз помоћ језичких вежби (ортоепских, 

лексичких и семантичких, синтаксичких и 

стилских) проверава се и увежбава садржај 

из претходних разреда, проширује и 

продубљује. 

 

 

                  

59 

 

 

 55 
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Наставне теме Образовни стандарди по нивоима Начин провере 

 

   

 

1. ВЕШТИНА 

ЧИТАЊА И 

РАЗУМЕВАЊЕ 

ПРОЧИТАНОГ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Основни ниво 

 
У области ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊА ПРОЧИТАНОГ 

ученик/ученица: 

CJ.1.1.1. разуме текст (ћирилични и латинични) којичита 

наглас и у себи 

CJ.1.1.2. разликује уметнички и неуметнички текст; уме да одреди сврху 

текста: 

експозиција (излагање), дескрипција (описивање), нарација (приповедање), 

аргументација, пропаганда 1* 

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 

 

 

 

 

ПОСМАТРАЊЕ 
  

ПРИГОДНО (слобо

дно 

посматрање,проводи 

се по унапред 

разрађеном 

плану,без унапред 

припремљених 

инструмената,уз 

вођење белешки) 

СИСТЕМАТСКО(н

амерно 

,структуисано 

посматрање са 

утврђеним циљем и 

предметом 

посматрања 

,проводи се са 

унапред 

припремљеним 

инструментом) 

  

ИСПИТИВАЊЕ 
  

УСМЕНО(разговор;

усмено излагање 

ученика на задате 

теме;ученико 
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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 

 

У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица: 

CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу) 

CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу 

CJ.1.2.3. саставља 

једноставан 

експозиторни, наративни и дескриптивни текст и уме 

да га организује у смисаоне целине (уводни, средишњи и завршни део текста) 

CJ.1.2.4. уме да преприча текст 

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 

објашњавање појава, 

процеса,појмова; 

јавно презентовање 

самосталног или 

групног рада; 

дискусија; расправа; 

летеће усмено 

испитивање целе 

групе или одељења; 

ПИСМЕНО(диктат

и;краће писмено 

одговарање;писмени 

тематски 

радови;контролни 

задаци) 

ТЕСТИРАЊЕ 
  

ОБАВЕЗНО 

ИНИЦИЈАЛНО 

ТЕСТИРАЊЕ   поч

етком школске 

године као основа за 

даље планирање; 

НЕСТАНДАРДИЗО

ВАНИ ТЕСТОВИ-

које наставници 

самостално 

конструишу 

КРИТЕРИЈУМСК

И 

ТЕСТОВИ(провера

вање усклађености 

постигнућа ученика  

са образовним 

стандардима 
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2. ПИСАНО 

ИЗРАЖАВАЊЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

животу 

CJ.1.2.7. зна да се служи Правописом 

(школским издањем)* 

CJ.1.2.8. примењује правописну норму( 

из сваке правописне области) у једноставним 

примерима 

CJ.1.2.9. има изграђену језичку толеранцију и негативан став према језику 

дискриминације и говору мржње 

 

У подобласти ГРАМАТИКА ученик/ученица: 

зна особинеи 

врсте гласова; д CJ.1.3.1. елиреч 

на слогове у једноставнијим 

примерима; примењује књижевнојезичку норму у вези са гласовним 

променама 

CJ.1.3.2. уочава разлику између књижевне и некњижевне 

акцентуације* 

CJ.1.3.3. одређује место реченичног 

акцента у једноставним примерима 

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 

премазадатом 

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 независнихреченица 

(обавештајне, 

упитне, 

ПРИГОДНИ 

ТЕСТОВИ(писмени 

и контролни задаци) 

СИТУАЦИОНИ 

 

 

 

ТЕСТОВИ(испитив

ање и оцењивање 

вештина,извођење 

одређених 

активности,практичн

их радњи) 

УЧЕНИЧКИ 

РАДОВИ 
  

продукти ученичких 

активности:(специфи

чност предмета) 

цртежи,постери,пано

и,конструкторски 

материјали, 

домаћи задаци 

  

ЗАЈЕДНИЧКО 

ОЦЕЊИВАЊЕ 

УЧЕНИКА ОД 

СТРАНЕ 

НАСТАВНИКА И 

УЧЕНИКА 
  

МЕЂУСОБНО 

ОЦЕЊИВАЊЕ 

УЧЕНИКА БЕЗ 

НЕПОСРЕДНОГ 
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3. ГРАМАТИКА, 

ЛЕКСИКА, 

НАРОДНИ И 

КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

У подобласти ЛЕКСИКА ученик/ученица:CJ. 

1.3.12. познаје основнелексичке 

појаве: 

једнозначност 

и вишезначност 

речи; основнелексичке 

односе: синонимију, антонимију, хомонимију; метафору* као 

лексички механизам 

CJ.1.3.13. препознајеразличита 

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 основуњиховог 

УЧЕШЋА 

НАСТАВНИКА 

САМООЦЕЊИВА

ЊЕ УЧЕНИКА 
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саставаи/ 

или 

контекста 

у коме су употребљени (једноставни случајеви) 

CJ.1.3.16. служи се речницима, приручницима и енциклопедијама 

У подобласти НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК ученик/ученица: 

CJ.1.3.17. разликује 

појмове књижевног и народног језика; 

знаосновне 

податке о 

развоју књижевног језика кодСрба 

(од почетака 

до данас) 

CJ.1.3.18. знаосновне 

податке о пореклу 

и дијалекатској разуђености српског језика 

CJ.1.3.19. знаосновне 

податке о језицима националних мањина 

CJ.1.3.20. има позитиван ставпрема 

дијалектима 

(свом и туђем)* 

CJ.1.3.21. разуме важност књижевног језика за живот заједнице и за лични развој 

 

У области КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица: 

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: 
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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... 

CJ.1.4.8. има изграђену потребу за читањем књижевноуметничких 

текстова и поштује 

национално, књижевно 

и уметничко наслеђе* 

CJ.1.4.9. способан 

је за естетски доживљај 

уметничких дела 

 

Средњи ниво 

 
У области ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 

ученик/ученица: 

чита текст користећи различите с CJ.2.1.1. тратегије читања: „летимично читање“ 

(ради брзог налажења одређених информација); 

читање „соловком 

у 

руци“ (ради учења, радиизвршавања 

различитих задатака, ради решавања 

проблема); читање ради 

уживања* 

CJ.2.1.2. познаје 

врсте неуметничких текстова (излагање, технички опис, техничко 

приповедање, расправа, реклама) 

CJ.2.1.3. препознаје и издваја 
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4. КЊИЖЕВНОСТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

језичка средства карактеристична за различите 

функционалне стиловеCJ. 

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 тексту 

2. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 
У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица: 

CJ.2.2.1. саставља експозиторни, наративни и дескриптивни текст, који је 

целовит и 

кохерентан 

CJ.2.2.2. саставља 

вест, реферат и извештај 

CJ.2.2.3. пише резиме краћег 

и/или једноставнијегтекста 

CJ.2.2.4. зна основне особине говорног и писаног језика* 

CJ.2.2.5. зна правописну норму и 

примењује 

је у већини случајева 

 

У подобласти ГРАМАТИКА ученик/ученица: 

CJ.2.3.1. одређује 

место акцента 

у речи; 

зна основна правила акценатске 



187 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ВЕШТИНА 

ЧИТАЊА И 

РАЗУМЕВАЊЕ 

ПРОЧИТАНОГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

норме 

CJ.2.3.2. препознајегласовне 

промене 

CJ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди 

обликпроменљиве 

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 примеримаCJ. 

2.3.7. препознаје главна значења падежа у синтагми и реченици 

CJ. 

2.3.8. препознаје главна значења и функције глаголских облика 

У подобласти ЛЕКСИКА ученик/ученица: 

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 значењанепознатих 

речии 

израза наоснову 

њиховог 

састава и/или 

контекста у коме су употребљени (сложенији примери) 

 
У области КЊИЖЕ ВНОСТ ученик/ученица: 
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3. ГРАМАТИКА, 

ЛЕКСИКА, 

НАРОДНИ И 

КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК 

 

 

CJ.2.4.1. повезује дело из обавезнелектире 

са временом у којем 

је настало и са 

временом које се узимаза 

оквирприповедања 

CJ.2.4.2. повезује 

наслов дела из обавезне 

лектире и род, врсту и лик из дела; 

препознајерод 

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, 

дневники 

путопис и научно-популарне текстове 

CJ.2.4.5. препознаје и разликује одређене (тражене) стилскефигуре 

у књижевноуме- 

тничком 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, 
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монолог/унутрашњи 

монолог, дијалог 

CJ.2.4.8. уочава разлику 

између препричавања и анализе дела 

CJ.2.4.9. уме да води дневник о прочитаним књигама 

 

Напредни ниво 
 

У области ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 

ученик/ученица: 

проналази, издваја 

и у CJ.3.1.1. поређује информације 

из два дужa текстa сложеније 

структуре или више њих (према датим критеријумима) 

CJ.3.1.2. издваја кључне речи ирезимира 

текст 

CJ.3.1.3. издваја изтекста 

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 

 

У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица: 

CJ.3.2.1. организујетекст 

у логичне и правилно распоређене 

пасусе; 

одређује 

прикладан 

наслов тексту и поднаслове деловима текста 



190 

 

 

 

 

4. КЊИЖЕВНОСТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ВЕШТИНА 

ЧИТАЊА И 

РАЗУМЕВАЊЕ 

ПРОЧИТАНОГ 

 

 

 

CJ.3.2.2. саставља аргументативни текст 

CJ.3.2.3. пише приказ (књиге, филма, позоришне представе и сл.), репортажу и 

расправу 

CJ.3.2.4. пише резиме дужег и/илисложенијег 

текста 

CJ.3.2.5. зна и доследно примењује правописну норму 

 

У подобласти ГРАМАТИКА ученик/ученица: 

CJ.3.3.1. дели реч на слоговеу 

сложенијим 

случајевима 

CJ.3.3.2. познаје гласовне промене (уме да их препозна, објасни и именује) 

CJ.3.3.3. зна и у свом говорупримењује* 

акценатску норму 

CJ.3.3.4. познаје подврсте речи; користи терминологију у вези са врстама и 

подврстама речи и њиховимграматичким 

категоријама 

CJ.3.3.5. познаје и именује подврсте синтаксичких јединица (врстесинтагми, 

независних и зависних 

предикатскихреченица) 

CJ.3.3.6. познаје 

главна значења падежа и главна значења глаголских облика (уме да 

их објасни и зна терминологију у вези с њима) 

У подобласти ЛЕКСИКА ученик/ученица: 

CJ.3.3.7. уме да одредизначења 

непознатих 

речи 

иизраза 

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, 



191 

 

 

 

2. ПИСАНО 

ИЗРАЖАВАЊЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ГРАМАТИКА, 

ЛЕКСИКА, 

НАРОДНИ И 

КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК 

 

 

 

 

 

 

4. КЊИЖЕВНОСТ 
 

 

 

 

 

 

намењеним младима, и правилно их употребљава 

 

У области 

КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица: 

CJ.3.4.1. наводинаслов 

дела, аутора, 

род и врстуна 

основу одломака, ликова, 

карактеристичних тема и мотива 

CJ.3.4.2. издваја 

основне одлике 

књижевних родова и врста уконкретном 

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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Допунска настава Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК    

Разред: 6. (ШЕСТИ)    

Циљ Наставне теме 
Број часова по 

темама 

 

Циљ допунске наставе српског језика је да ученици, који имају потешкоће у 

савладавању градива предвиђеног планом и програмом, усвоје основне 

образовно-васпитне садржаје не улазећи у њихово детаљно проучавање. 

 

 

Граматика 

Књижевност 

Језичка култура 

 

   

  

   УКУПНО 36 

Допунска настава                                                   Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК    

Разред: 6. (ШЕСТИ)    

Циљ Наставне теме 
Број часова по 

темама 

Циљ додатне наставе је да ученици са посебно израженим способностима и 

интересовањем за српски језик и књижевност интензивније обрађују садржаје 

редовне наставе, што ће омогућити већи успех у тој области. 

 

 

Граматика 

Књижевност 

Језичка култура 

 

   УКУПНО 36 

 

Допунска настава         Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет:  

Разред: 6. (ШЕСТИ)    

Циљ Наставне теме Број часова  

Циљ драмске секције је да даровити ученици из области драмске уметности 

негују и развијају таленат који је наставник препознао.  

 

  

   УКУПНО 36 
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Обавезна настава Обавезнаизборнанастава Изборнанастава 
Слободненаставнеактивност

и 

Предмет: СТРАНИ ЈЕЗИК    

Разред: 6. (ШЕСТИ)    

Циљпредмета Наставнетеме Задаци 
Начини и 

поступциостваривањапрограма 

Бројчасо

вапотема

ма 

Током основног образовања, ученикт реба да 

усвоји основна знања из страног језика  која ће 

му омогућити да се у  једноставној 

усменој и писаној комуникацији споразумева са 

људима из других земаља, усвоји норме 

вербалне и невербалне комуникације  у складу 

са специфичностима језика који учи, као и да 

настави, на вишем нивоу образовања и 

самостално, учење истог или  другог страног 

језика. Кроз наставу страних језика ученик 

богати себе упознајући другог,  стиче свест о 

значају сопственог језика и  културе у контакту 

са другим језицима културама. Ученик развија 

радозналост, истраживачки дух и отвореност 

према другима. 

 

1. Introduction 

2. My life 

3. Future 

4. Time and places 

5. Cities 

6. Experiences 

7. Everyday life 

8.Оther 

Оперативни задаци по 

језичким вештинама се 

постепено проширују 

и усложњавају. 

Истовремено се 

kонтинуирано 

примењују и 

оперативни задаци из 

претходних разреда. 

Активности наставе енглеског 

језика планирају се  и организују се 

тако да буду функцијa неког задатка 

који се безупотребе тог језика неби 

могао остварити. Притом, задатак 

треба да садржи различите 

могућности решења, како би сви 

ученици, у складу са својим 

способностима, интересовањима и 

познавање милине познавањем 

енглеског језика, могли да учествују 

у његовом остваривању. 

4 

 

10 

 

10 

10 

10 

10 

10 

 

8 

   УКУПНО 72 

Предмет: Енглески језик 

Разред: шести 

Наставне теме Образовни стандарди по нивоима Начин провере 

8. Introduction 

9. My life 

10. Future 

Основни ниво 

- 1.1.2 Ученик разуме главне информације у писаним и усменим исказима. 

- 1.1.5 Разуме предмет разговора других лица о различитим темама. 

- 1.1.9 Разуме општи смисао и најважније информације у једноставним 

текстовима прилагођеним његовом узрасту. 

- 1.1.14 Поставља и одговара на питања која се односе на изражавање 

допадања, недопадања, слагања и неслагања. 

 

- Стардандизовани тестови 

- Писмени задаци 

- Диктат 

- Превод са страног на матерњи 
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11. Time and places 

12. Cities 

13. Experiences 

14. Everyday life 

15. Оther 

- 1.1.15 Формулише молбе и извињења. 

- 1.1.20 Повезује исказе у текст о блиским темама. 

- 1.1.22 На матерњем језику саопштава основну тему и садржај усменог 

исказа или писаног текста. 

- 1.2.3. Користи знатан број морфолошких и синтаксичких структура у 

оквиру наученог језика. 

 

Средњи ниво 

- 2.1.3 Разуме основни смисао главне информације о познатим и узрасно 

адекватним темама. 

- 2.1.4 Разуме смисао главне информације из подкаста, радио и 

телевизијских емисија. 

- 2.1.5 Разуме општи смисао једноставних књижевних текстова 

прилагођених узрасту и интересовањима. 

- 2.1.11 Разуме смисао једноставних рекламних порука уколико не садрже 

неко метафоричко занчење. 

- 2.1.12 Може да поведе и одржава разговор на њему блиске теме. 

- Размењује информације о плановима и обавезама. 

- 2.1.17 Саставља текстове о себи, и свом непосредном окружењу. 

- 2.1.27 На страном језику даје соновне информације које се од њега траже. 

- 2.2.3 Ученик познаје и користи граматичке елементе и конструкције 

прилагођене његовом узрасту. 

- 2.3.3 Познаје најкритичније обрасце понашања који су неприкладни у 

контексту циљних култура. 

- 2.3.5 Познаје основне одлике регија и држава у којима се страни језик 

користи као већински. 

 

Напредни ниво 

- 3.1.3 Разуме основни смисао и главне информације јасно артикулисаних 

монолошких излагања, прича, презентација и предавања на узрасно 

адекватне и блиске теме, уз одговарајућу визуелну подршку. 

- 3.1.5 Разуме општи смисао и већину фраза и израза сложенијих текстова 

савремене музике. 

- 3.1.7 Разуме упутства која се односе на сналажење на јавним местима (нпр. 

руковање апаратима и уређајима, упозорења, безбедносне информације и 

сл.). 

- 3.1.9 Разуме главне идеје, поруке и специфичне информације адаптираних 

верзија белетристике за младе. 

- 3.1.10 На основу смисла читавог текста и садржаја појединачних делова 

открива значења непознатих речи и конструкција 

- 3.1.18 Објашњава зашто му се нешто допада или не допада, зашто се слаже 

или не слаже, зашто нешто воли или не; на једноставан начин износи и 

образлаже своје ставове и мишљење. 

језик и са матерњег на страни 

језик 
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- 3.1.19 Објашњава оно што не разуме, уме да тражи помоћ и да изрази 

мишљење/потребу расположивим језичким средствима. 

- 3.1.26 Пише кратке приче од понуђеног језичког материјала на узрасно 

адекватне теми. 

- 3.1.25 Прецизно описује искуства, активности и догађаје из садашњости и 

прошлости у виду дескриптивних и наративних текстова користећи 

познате сложеније језичке структуре и адекватну лексику. 

- 3.1.31 На страном језику саопштава једноставније информације добијене 

од трећег лица у вези с блиским комуникативним ситуацијама и познатим 

темама. 
- 3.2.3 Познаје и користи одређени број граматичких елемената и 

конструкција, укључујући и најчешће изузетке, као и основне начине 

творбе и флексије именица, глагола, придева, прилога. 

- 3.3.4 Препознаје да постоји пристрасност у тумачењу културних појава и 

негује критичко мишљење у њиховом посматрању и разумевању. 

- 3.3.6 Познаје положај циљног језика у глобалном контексту и код нас 

 

Допунска настава Додатнанастава Ваннаставнеактивности 

Предмет: СТРАНИ ЈЕЗИК    

Разред: 6. (ШЕСТИ)    

Циљ Наставнетеме Бројчасовапотемама 

Циљеви допунске наставе: 

Усвајање наставих садржаја које ученици нису усвојили током редовне наставе. 

Усвајање наставних садржајап редвиђених наставним планом и програмом на 

основном нивоу.  

Увежбавање и понављање стеченихз нања и вештина и давање упутства за 

савладавање потешкоћа у учењу. 

Пружање индивидуалне помоћи ученицима у учењу и бољем разумевању наставних 

садржаја.  

Посебнопомоћиученицимакојирадепоприлагођеномпрограму. 

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. 

1. Introduction 

2. My life 

3. The future 

4. Time and places 

5. Cities 

6. Experiences 

7. Everyday life 

8. Other 

 

   УКУПНО 32 
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Допунсканастава Додатнанастава Ваннаставнеактивности 

Предмет:  

Разред: 6. (ШЕСТИ)    

Циљ Наставнетеме Бројчасова 

Циљ програма ваннаставнихактивности у основној школи једа 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. 

 

 

1. Introduction 

2. My life 

3. Future 

4. Time and places 

5. Cities 

6. Experiences 

7. Everyday life 

8. Other 

 

   УКУПНО 32 

 

Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: ЛИКОВНА КУЛТУРА    

Разред: 6. (ШЕСТИ)    

Циљ предмета Наставне теме Задаци Начини и поступци остваривања програма 
Број часова по 

темама 

Циљ васпитно-образовног рада у 

настави ликовне културе јесте да 

подстиче и развија учениково 

стваралачко мишљење и деловање 

у складу са демократским  

-Слободно ритмичко 

изражавање бојеним 

мрљама,линијама,све- 

тлинама, облицима и 

волуменима 

-опише ритмичко 

изражавање 

-спонтано се изражава 

-сам и у групи искаже 

слободан ритам 

Концепција програма посебну важност 

придаје наставнику који методске поступке 

и облике рада конципира усаглашавајући 

васпитно-образовне задатке са побуђеним 

интересовањем ученика да ове задатке 

-2+1+1 
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опредељењем друштва и 

карактером овог наставног 

предмета 

 

 

 

 

 

-Визуелно 

споразумевање 

-Текстура 

-Светлина 

-Боја 

-Свет уобразиље у 

делима ликовне 

уметности 

прихвате на нивоу самоиницијативе,односно 

у складу са властитом израженом потребом. 

-2+1 

 

-4+1+1 

-5+2+1 

-8+3+1 

-2+1 

   УКУПНО 36 

 

Предмет: ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Разред: ШЕСТИ 

Наставне теме Образовни стандарди по нивоима Начин провере 
-СЛОБОДНО РИТМИЧКО 

ИЗРАЖАВАЊЕ БОЈЕНИМ 

МРЉАМА,ЛИНИЈАМА,СВЕТЛИНА

МА 

ОБЛИЦИМА И ВОЛУМЕНИМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛК.1.1.1. разликује и користи (у свом раду) основне 

медије, материјале и технике (цртање, сликање, вајање) визуелних уметности 

ЛК.1.1.3. описује свој рад 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.3.1.2. одабира адекватна средства (медиј, материјал, технику, поступак) 

помоћу којих ће на најбољи начин реализовати своју (одабрану) идеју. 

 

ЛК.1.2.3. описује свој рад и радове других (нпр. исказује утисак) 

ЛК.1.3.1. описује разлике које уочава на уметничким радовима из различитих 

земаља, култура и периода 

ЛК.1.3.2. зна да наведе различита занимања за која 

су потребна знања и вештине стечене учењем у визуелним уметностима (нпр. 

костимограф,дизајнер, архитекта...) 

Осмислити задатке 

који тестирају 

дефинисана знања и 

вештине. 

Користити два типа 

задатака:папир-оловка 

задаци и практични 

задаци. 

Папир-оловка 

процењује ученикова 

знања о 

медијима,техникама и 

елементима визуелне 

уметности, док 

практични задаци 

процењују 

стварање(извођење). 

Задаци папир-оловка 

укључују и процену 
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-ВИЗУЕЛНО СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ТЕКСТУРА 

 

ЛК1.3.3. познаје места и изворе где може да прошири своја знања везана за 

визуелне уметности 

(нпр. музеј,галерију, атеље, уметничка радионица...) 

ЛК.1.3.4. зна неколико примера примене визуелних уметности у свакодневном 

животу. 

ЛК.2.2.1. одабира адекватан садржај да би представио неку идеју или концепт 

ЛК.2.2.2. образлаже свој рад и радове других (нпр. наводи садржај, тему, 

карактеристике технике...). 

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 

 

ЛК.1.1.1. разликује и користи (у свом раду) основне 

медије, материјале и технике (цртање, сликање, вајање) визуелних уметности 

ЛК.1.1.2. изводи дводимензионалне и тродимензионалне радове 

ЛК.1.1.3. описује свој рад 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.3.1.2. одабира адекватна 

средства (медиј, материјал, технику, поступак) 

помоћу 

којих ће на најбољи начин реализовати своју 

(одабрану) идеју. 

 

ЛК.1.1.3. описује свој рад и радове других (нпр. исказује утисак) 

ЛК.2.2.1. одабира адекватан садржај да би представио неку идеју или концепт 

ЛК.2.2.2. образлаже свој рад и радове других (нпр. наводи садржај, 

тему,карактеристикетехнике...). 

ЛК.3.2.1. одабира адекватна средства (медиј, материјал, технику, поступак) 

помоћу којих ће на најбољи начин реализовати своју (одабрану) идеју 

ученикових 

способности 

формулисања става и 

вредновања 

одабраних 

уметничких дела и 

сопствених радова. 
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-СВЕТЛИНА 

 

 

-БОЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

-СВЕТ УОБРАЗИЉЕ У ДЕЛИМА 

ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ 

 

ЛК.1.1.1. разликује и користи (у свом раду) основне 

медије, материјале и технике 

ЛК.1.1.3. описује свој рад 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 

ЛК.2.2.2. образлаже свој рад и радове других (нпр. наводи садржај, 

тему,карактеристике технике...). 

ЛК.3.1.2. одабира адекватна средства (медиј, материјал, технику, поступак) 

помоћу којих ће на најбољи начин реализовати своју (одабрану) идеју. 

 

ЛК.1.1.1. разликује и користи (у свом раду) основне 

медије, материјале и технике (цртање, сликање, вајање) визуелних уметности 

ЛК.1.1.2. изводи дводимензионалне и тродимензионалне радове 

ЛК.1.1.3. описује свој рад и радове других (нпр. исказује утисак) 

ЛК.1.3.1. описује разлике које уочава на уметничким радовима из различитих 

земаља, култура и периода 

ЛК.2.1.2. образлаже свој рад и радове других (нпр. наводи садржај, тему, 

карактеристике технике...) 

 

ЛК.2.2.2. образлаже свој рад и радове других (нпр. наводи садржај, тему, 

карактеристике технике...). 

ЛК.2.3.1. лоцира одабрана уметничка дела у историјски и друштвени контекст 

ЛК.3.1.2. одабира адекватна средства (медиј, материјал, технику, поступак) 

помоћу 

којих ће на најбољи начин реализовати своју 

(одабрану) идеју. 

ЛК.3.2.4. уочава међусобну повезаност елемената, 

принципа и садржаја на свом раду и на радовима других. 

ЛК.3.3.1. анализира одабрана уметничка дела 

у односу на време настанка и према културној припадности (описује основне 

карактеристике, 

намеру уметника...) 

ЛК.3.3.4. разуме међусобну повезаност и утицај уметности и других области 

живота. 
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Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА    

Разред: 6.(шести)    

Циљ предмета Задаци Наставне теме Начини и поступци остваривања програма 
Број часова по 

темама 

-развијање интерсовања, 

музикалности и креативности 

-оспособљавање за разумевање 

могућности музичког изражавања 

-развијање осетљивости за 

музичке вредности,упознавањем 

музичке традиције и културе 

свога и других народа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-неговање способности 

извођења музике певањем и 

свирањем 

-стицање навике слушања 

музике,подстицање доживљаја 

и оспособљавање за разумевање 

музичких порука 

-упознавање основа музичке 

писмености и изражајних 

средстава музичке уметности 

-упознавање народне и 

уметничке пузике свога и 

других народа 

-неговање смисла  за  

заједничко музицирање 

-ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

 

 

 

-СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ 

 

 

 

 

 

 

-СТВАРАЊЕ 

МУЗИКЕ 

-певају једноставне дечје,народне и 

популарне композиције 

-изводе дечје,народне и популарне 

композиције на једном инструменту 

-на основу слушања музичких 

примера,треба да именују,музичке 

изражајне елементе,извођачки 

састав,музичке жанрове,српски музички 

фолклор 

-препознају структуру одређеног музичког 

жанра 

-да направе музичке инструменте користећи 

предмете из окружења 

-осмисле мање музичке целине,на основу 

понуђених модела 

-изводе пратеће ритмичке  и мелодијско 

ритмичке деонице. 

22 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

4 

   УКУПНО 36 

Предмет:музичка култура 

Разред:6 

Наставне теме Образовни стандарди по нивоима Начин провере 

1.Знање и разумевање Основни ниво  
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2.Слушање музике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Извођење музике 

 

 

 

 

 

1.1.1.препозна основне елементе музичке писмености 

1.1.2 опише основне карактеристике,инструмената,стилског 

периода,музичког жанра,народног стваралаштва 

Средњи ниво 

2.1.1 анализира повезаност музичких елемената 

2.1.1структуру одређеног музичког жанра 

2.1.3 анализира облик народног музицирања 

Напредни ниво 

3.1.1 зна функцију елемената музичке писмености 

3.1.2 разуме историјске и друштвене околности настанка жанра 

3.1.3 критички и аргументовано образлаже свој став 

Основни ниво 

ученик може да именује 

1.2.1 музичке изражајне елементе 

1.2.2 извођачки састав 

1.2.3 музичке жанрове 

1.2.4 српски музички фолклор 

Средњи ниво 

2.2.1 опише и анализира карактеристике звучног примера 

2.2.2 препзна структуру музичког жанра 

Напредни ниво 

ученик може да анализира 

3.2.1 структуралну димензију звучног облика 

3.2.2 жанровки и историјски стил звучног примера 

Основни ниво 

ученик уме да 

1.3.1пева једноставне дечије народне или популарне композиције 

1.3.2 изводи дечије,народне или популарне композиције 

Напредни ниво 

3.3.1 изводи разноврсни музички репертоар певања и свирања,као солиста и 

у школским ансамблима 

Основни ниво 

ученик уме да 

1.4.1 направи музичке инструменте,користећи предмете из окружења 

1.4.2 осмисли мање музичке целине,на основу понуђених модела 

разговор са 

ученицима,усменим 

одговорима,слушањем 

долазимо до одговора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

слушањем,разговором,

илустровањем примера 

долазимо до решења 

 

певањем и 

свирањем,самостано 

или у групи 

 

 

 

самостални рад 

ученика,индивидуално 

или групно,иновација и 

креативност у оквиру 

области 
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4.Музичко стварање 

1.4.3 изводи пратеће,ритмичке,мелодијске целине,на направљеним 

инструментима 

Напредни ниво 

3.4.1 осмисли пратеће аранжмане за Орфов инструментаријум 

3.4.2 импровизује или компонује мање музичке целине 

3.4.3 осмисли музику за школску представу 

 

Обавезнанастава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: ИСТОРИЈА    

Разред: 6. (ШЕСТИ)    

Циљ предмета Наставне теме Исходи 
Начини и поступци 

остваривања програма 

Број часова 

по темама 

 

 

 

Циљ наставног предмета историја 

је културни развој и хуманистичко 

образовање ученика. 

Циљ наставе историј 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. 

 

 

 

 

 

 

I  Увод   

 

II  Европа и средоземље  

у раном средњем веку 

 

III  Срби и њихово окрузење  

У раном средњем веку 

 

IV  Европа у позном средњем 

веку 

 

V  Срби и њихово окружење 

у позном средњем веку 

 

VI  Српске земље и њихово 

окружење у доба 

Османлијских освајања 

Ученици треба да : 

-разумеју средњи век и основне 

одлике тог историјског периода 

-разумеју Феудално друштво,  

-стекну знање о најзначајнијим 

државама средњовековне Европе 

-стекну знање о српским 

средњовековним државама и 

знање о личностима које су 

обележиле средњи век у општој и 

националној историји 

-да разумеју улогу религије у 

друштву средњег века 

- упознају културна, техничка 

достигнућа срдњовековне Европе 

и Србије 

 

Вербална метода,  

визуелно-документацијска, 

демострација,  

метода писања и писаних 

радова, 

проблемска настава, 

посматрање илустрација,  

рад са историјском и 

географском картом, 

историјским изворима. 

 

4 

 

10 

 

 

9 

 

 

9 

 

23 

 

 

17 

   УКУПНО 72 
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Предмет: Историја 

Разред. Шести 

Наставне теме Образовни стандарди по нивоима Начин провере 

 

Увод 

 

ЕВРОПА И СРЕДОЗЕЉЕ У 

РАНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

 

 

 

 

 

 

 

СРБИ И ЊИХОВО 

ОКРУЖЕЊЕ У РАНОМ 

СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

Основни ниво: 

ИС. Наводи основне одлике Средњег века 

Препознаје временске одреднице за историју Средњег века. 

Средњи ниво: 

ИС. Објашњава поделу Средњег века и сеобу народа. 

Напредни ниво: 

ИС. Анализа друштвеног уређења средњевековног друштва, 

улога цркве у средњем веку 

Основни ниво: 

ИС. Досељавање Словена на Балкан.  

Средњи ниво: 

ИС. Срби на Балкану у раном средњем веку. 

Напредни ниво: 

ИС. Односи Срба и староседеоца на Балкану-

Властимировићи. 

 

 

 

Основни стандарди омогућују наставнику да 

прати и има увид у вредновању на систематском 

нивоу. 

 Не постоји директна веза између одређених 

нивоа, описа стандарда и одређене оцене. Нивои 

описани у стандардима служе наставнику као 

орјентир ка квалитету постигнућа које остварују 

сви ученици.  

Стандардима се индивидуализује наставни рад на 

три нивоа, тј. прилагођавају се ученицима. 

 

ЕВРОПА У РАНОМ 

Основни ниво: 

ИС. Стварање монархија у Европи. 
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СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

 

 

 

 

 

 

 

СРБИ И ЊИХОВО 

ОКРУЖЕЊЕ У ПОЗНОМ 

СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

 

 

СРПСКЕ ЗЕМЉЕ И 

ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У 

ДОБА ОСМАНЛИЈСКИХ 

ОСВАЈАЊА 

 

Средњи ниво: 

ИС. Најзначајније монархије у Европи-Енглеска, Француска, 

Италија и Свето Римско царство 

Напредни ниво: 

ИС. Јачање феудалне моћи-феудална класа, слабљење 

краљевске власти.  

Основни ниво: 

ИС. Династија Немањића-Стефан Немања 

Средњи ниво: 

ИС. Јачање Српске државе- Стефан Првовенчани (1217) 

краљевина, архиепископиа (1219.)- Растко Немањић и Урош I 

Напредни ниво: 

ИС. Српско царство – Душан силни и српска патријаршија 

Основни ниво: 

ИС. Најезда Турака на Балкан 

Средњи ниво: 

 

ИС. Распад српског царства 

Напредни ниво: 

ИС. Пропаст српске државе-феудални господари, Маричка 

битка (1371.), Косовски бој (1389.) и пад деспотовине (1459.) 
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Допунска настава                                                   Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: ИСТОРИЈА    

Разред: 6. (ШЕСТИ)    

Циљ Наставне теме 
Број часова по 

темама 

 

             

 

         Циљ допунске наставе јесте стицање основних појмова о средњем веку 

(друштвено уређење, подела средњег века, Немањићи) 

 

I   Увод 

II   Европа и Средоземље у раном средњем веку 

III  Срби и њихово окружење у раном средњем 

веку 

IV   Европа у позном средњем веку 

V    Срби и њихово окружење у позном средњем 

веку 

VI   Српске земље и њихово окружење у доба 

Османлијског освајања 

 

   УКУПНО 36 

 

Допунска настава                                                   Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: ИСТОРИЈА    

Разред: 6. (ШЕСТИ)    

Циљ Наставне теме 
Број часова по 

темама 

 

          Циљ дoдатне наставе из историје је разумевање историјских процеса и 

токова, развој националног идентитета у историји средњег века. 

 

 

I   Увод 

II   Европа и Средоземље у раном средњем веку 

III  Срби и њихово окружење у раном средњем 

веку 

IV   Европа у позном средњем веку 

V    Срби и њихово окружење у позном средњем 

веку 

VI   Српске земље и њихово окружење у доба 

Османлијског освајања 

 

   УКУПНО 36 
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Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: ГЕОГРАФИЈА    

Разред: 6. (ШЕСТИ)    

Циљ предмета Задаци Наставне теме Начини и поступци остваривања програма 
Број часова по 

темама 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовни:                                

-Ученици стичу знања о 

хидросфери, биосфери.              

–Ученици стичу знања о 

становништву, 

насељима, природној и 

географској средини                                         

-Ученици стичу знања о 

Европи, регијама Европе 

и државама које се 

налазе у тим регијама                                 

Функционални:                            

-Развијање логичког 

размишљања                             

-Развијање сналажења на 

географској карти                       

Васпитни:                                  

-Развијање интересовања 

код ученика                                   

-Развијање Еколошке 

свести код ученика 

 

Увод 

 

 

 

 

Планета Земља 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Становништво и 

насеља на Земљи 

 

 

 

 

 

 

-Прелиставањем уџбеника ученици се 

упознају са градивом које их очекује у 

шестом разреду. 

 

Помоћу географске карте, ученици 

проналазе океане, мора и највеће заливе.                                   

–На географским картаме ученици 

проналазе највеће реке и језера                                                  

-Помоћу слика у уџбенику уче о значају и 

заштити воде на планети Земљи                               

-Користећи  геограгфску карту, ученици 

увиђају повезаност климе и биљног и 

животињског света на планети Земљи                                              

-Помоћу слика у уџбенику увиђају знаћај 

зашите бињног и животињског света       

 

 

- Слушањем ученик се упознаје са 

појмовима везаним за становништво, 

миграцијама, природном прираштају итд. 

Помоћу слика у уџбенику ученик стиче 

знања везана за структуре становништва. На 

географским картама ученик уочава највећа 

насеља у свету и у Србији         

 

 -Слушањем ученик стиче знања о 

 

 

1 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
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Географска средина и 

људске делатности 

 

 

 

 

 

 

Европа 

 

 

 

 

 

 

 

Систематизација 

градива 

природној и географској средини, као и 

географској регији. На географској карти 

проналази географске регије, које су 

поменуте у уџбенику. Слушањем стиче 

знања о привредним делатностима. 

 

 

-Слушањем ученик се упознаје са 

појмовима везаним за Европски континент. 

На географској карти ученик проналази 

појмове везане за Европу, регије Европе и 

државе у Европи. Помоћу слика у уџбенику 

ученик учи о култури, традицији, 

становништву и градовима Европе и 

појединих регија Европе.   

 

 

-Код ученика  на овим часовима треба 

одредити ниво савладаности градива 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

   УКУПНО 72 

Предмет: Географија 

Разред: шести 

Наставне теме Образовни стандарди по нивоима Начин провере 

Увод 

 

 

 

 

Планета Земља 

 

 

 

 

Основни ниво 

ГЕ.1.2.2 Наводи појаве и процесе у Земљиним сферама и описује њихов 

утицај на формирање различитих природних услова и ресурса на Земљи. 

ГЕ.1.2.3. Описује географски размештај и опште карактеристике природних 

услова и ресурса у локалној средини, Републици Србији и региону и разуме 

њихов значај за економски развој. 

ГЕ.1.2.4. Разуме концепт одрживог развоја као услов за опстанак и 

напредак људског друштва и привредни развој 

 

 

Образовни стандарди су 

„алат“ који, пре свега, треба да 

помогне наставницима у 

праћењу и вредновању успеха 

ученика, а потом и да пруже 

податке постигнућима 

ученика на системском нивоу. 
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Становништво и насеља на 

Земљи 

 

 

 

 

 

 

 

Географска средина и људске 

делатности 

ГЕ.1.2.5.Наводи еколошке проблеме и њихове последице у локалној 

средини,Републици Србији и региону (прекомерна сеча, сушење и паљење 

шума, неадекватна 

испаша, ерозија тла, загађивање вода, ваздуха, земљишта, киселе кише, 

поплаве, суше) и учествује у активностима за њихово решавање. 

Средњи ниво 

ГЕ.2.2.2.Објашњава географске везе између природних услова, ресурса и 

људских делатности 

ГЕ.2.2.4.Описује настанак,развој и последице еколошких проблема на 

локалном и националном нивоу и предлаже мере за њихово решавање. 

Напредни ниво 

ГЕ.3.2.4. Анализира еколошке проблеме и њихове последице на глобалном 

нивоу и познаје савремене 

мере и поступке који се користе за њихово решавање. 

 

 

Основни ниво 

ГЕ.1.3.2.Наводи географске факторе који утичу на размештај 

становништва, насеља и привреде у Републици Србији и земљама у 

окружењу. 

.ГЕ.1.3.3.Описује демографски развој (природни и мeханички) и структуре 

становништва у Републици Србији и земљама у окружењу. 

ГЕ.1.3.4. Разуме појмове: транзиција, интеграција, глобализација и њихов 

утицај на промене и проблеме у Републици Србији и земљама у окружењу. 

Средњи ниво 

ГЕ.2.3.1. Објашњава утицај географских фактора на демографски 

развој,размештај становништва, насеља и привреде у свету. 

ГЕ.2.3.2. Објашњава савременепроблеме човечанства (сукоби и насиље, 

незапосленост,глад, недостатак пијаће воде, дискриминација, болести 

зависности) и наводи мере за њихово превазилажење. 

ГЕ.2.3.3. Дефинише појам глобалне економије и тржишта и наводи факторе 

који утичу на њихов настанак и развој. 

Напредни ниво 

ГЕ.3.3.1. Анализира утицај друштвених фактора на степен економске 

развијености различитих регија у свету. 

ГЕ.3.3.2. Анализира глобалне друштвене промене (транзиција, интеграција, 

глобализација, депопулација, неравномеран размештај становништва, 

пренасељеност  

градова, деаграризација) и њихов утицај на друштвене и економске токове 

Као што су стандарди 

смерница наставницима за 

планирање наставе, тако су и 

смерница за оцењивање 

ученика. Не постоји 

директна веза између 

одређеног нивоа описа 

стандарда и одређене оцене. 

Школско оцењивање је веома 

комплексан процес јер 

укључује и оцењивање других 

аспеката рада, контекста у 

коме се врши оцењивање, 

мотивацију и лични развој 

ученика и не може и не сме да 

се сведе само на процену 

достигнутих стандарда. 

Нивои описани у стандардима 

служе наставнику као 

оријентир ка квалитету 

постигнућа које треба да 

остваре сви ученици, а које 

само неки. Стандарди помажу 

да се индивидуализује 

наставни рад, бар на три 

нивоа, а то значи да се 

садржаји и захтеви прилагоде 

ученицима. При томе је важно 

водити рачуна да се не 

ограничи могући напредак 

сваког ученика тако што ћемо 

му постављати захтеве само са 

једног нивоа, већ, напротив, 

мотивишући га да достигне 

напредни ниво. Нивои су 
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Европа 

 

 

 

 

 

 

 

 

на глобалном нивоу. 

ГЕ.3.3.3. Објашњава глобалну и националну економију, глобално и 

национално тржиште и анализира факторе који утичу на њихов развој. 

 

 

 

 

 

Основни ниво 

ГЕ.1.1.1. Чита и тумачи географске карте различитог размера и 

садржаја,користи компас и систем за глобално позиционирање (ГПС) ради 

оријентације 

у простору и планирања активности. 

ГЕ.1.1.3.Правилно дефинише географске појмове и користи различите 

изворе(статистичке податке, научнопопуларну литературу, географске 

часописе, информације из медија, интернет) за прикупљање и  

представљање географских података у локалној  

средини, Републици Србији и земљама у окружењу. 

ГЕ.1.3.1. Описује историјско-географске факторе и њихов утицај на 

неравномеран регионални развој 

Републике Србије и земаља у окружењу. 

ГЕ.1.3.2.Наводи географске факторе који утичу на размештај 

становништва, насеља и привреде у Републици Србији и земљама у 

окружењу. 

ГЕ.1.3.3.Описује демографски развој (природни и мeханички) и структуре 

становништва у Републици Србији и земљама у окружењу. 

Средњи ниво 

ГЕ.2.1.1. Правилно користи картографска изражајна средства за скицирање 

географских карата различитог размера и садржаја. 

ГЕ.2.2.2.Објашњава географске везе између природних услова, ресурса и 

људских делатности. 

ГЕ.2.3.1. Објашњава утицај географских фактора 

на демографски развој,размештај становништва, насеља и привреде у свету. 

ГЕ.2.3.2. Објашњава савремене проблеме човечанства (сукоби и насиље, 

незапосленост, 

глад, недостатак пијаће воде, дискриминација, болести зависности) и 

наводи мере за њихово превазилажење. 

ГЕ.2.3.3. Дефинише појам глобалне економије и тржишта и наводи факторе 

који утичу на њихов настанак и развој. 

корисни наставнику да добро 

одмери захтеве за проверу 

постигнућа ученика јер га 

подсећају на то која су 

суштинска, најбитнија знања, 

умења и вештине ученика и 

омогућавају му да постави 

захтеве тако да сваки ученик 

може да оствари успех. 
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Систематизација 

 

Напредни ниво 

ГЕ.3.1.1. Анализира различите изворе података и  

истраживачке резултате (географске карте, сателитске снимке, статистичке 

податке, научну литературу, географске часописе, информације из медија, 

интернет) 

изводи закључке и предлаже мере за решавање 

друштвених проблема. 

ГЕ.3.3.1. Анализира утицај друштвених фактора на степен економске 

развијености различитих регија у свету. 

ГЕ.3.3.2. Анализира глобалне друштвене промене (транзиција, интеграција, 

глобализација, депопулација, неравномеран размештај становништва, 

пренасељеност  

градова, деаграризација) и њихов утицај на друштвене и економске токове 

на глобалном нивоу. 

ГЕ.3.3.3. Објашњава глобалну и националну економију, глобално и 

национално тржиште и анализира факторе који утичу на њихов развој. 

 

 

Допунска настава                                                   Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: ГЕОГРАФИЈА    

Разред: 6. (ШЕСТИ)    

Циљ Наставне теме 
Број часова по 

темама 

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. 

 

Планета Земља 

Становништво и насеља на Земљи 

Географска средина и људске делатности 

Европа 

 

   УКУПНО 36 
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Допунска настава                                                   Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: ГЕОГРАФИЈА    

Разред: 6. (ШЕСТИ)    

Циљ Наставне теме 
Број часова по 

темама 

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. 

 

 

Планета Земља 

Становништво и насеља на Земљи 

Географска средина и људске делатности 

Европа 

 

   УКУПНО 36 

 

 

Допунска настава         Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: ГЕОГРАФИЈА 

Разред: 6. (ШЕСТИ)    

Циљ Наставне теме Број часова  

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. 

 

 

 

Планета Земља 

 

Становништво и насеља на Земљи 

 

Географска средина и људске делатности 

 

Европа 

 

   УКУПНО 36 
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Обавезна настава 
Обавезна изборна 

настава 
Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: МАТЕМАТИКА    

Разред: 6. (ШЕСТИ)    

Циљ предмета Наставне теме Исходи Начини и поступци остваривања програма 

Број 

часова 

по 

темам

а 

Циљ наставе математике 

јесте:  

-да ученици усвоје 

елементарна 

математичка знања која 

су потребна за схватање 

појава и зависности у 

животу и друштву; 

- да оспособи ученике за 

примену усвојених 

математичких знања у 

решавању разноврсних 

задатака из животне 

праксе, за успешно 

настављање 

математичког 

образовања и за 

самообразовање; -да 

доприносе развијању 

менталних способности, 

формирању научног 

погледа на свет и 

свестраном развитку 

личности ученика. 

Цели бројеви 

 

Троугао 

Рационални 

бројеви 

Четвороугао 

Површина 

троугла и 

четвороугла 

ПИСМЕНИ 

ЗАДАЦИ 

Иницијални тест 

 

 

 

 

- схвате потребу увођења 

негативних бројева, упознају 

структуре скупова целих и 

рационалних бројева, појмове 

супротног броја, реципрочног 

броја и апсолутне вредности 

броја; 

- упознају и савладају основне 

рачунске операције у скуповима 

Z и Q и потпуно увежбају 

извођење тих операција, уз 

коришћење њихових својстава; 

- могу да читају и састављају 

разне једноставније изразе са 

рационалним бројевима и 

израчунају њихову бројевну 

вредност; 

- упознају и умеју да решавају 

једноставније једначине и 

неједначине у скупу 

рационалних бројева; 

- разумеју процентни начин 

изражавања и умеју да тај рачун 

примењују у пракси; 

- упознају класификацију 

троуглова и четвороуглова и 

знају њихова основна својства; 

Цели бројеви 

Појам негативног броја. Скуп целих бројева (Z). Цели бројеви на 

бројевној правој.Супротан број. Апсолутна вредност целог броја. 

Упоређивање целих бројева. 

Основне рачунске операције с целим бројевима и њихова својства. 

Рационални бројеви 

Скуп рационалних бројева (Q). Приказивање рационалних бројева 

на бројевној правој. Уређеност скупа Q.Рачунске операције у 

скупу Q и њихова својства.Изрази с рационалним 

бројевима.Једначине и неједначине упознатих облика - решавање 

и примена.Проценат и примене. 

Троугао 

Троугао; однос страница, врсте троуглова према страницама. 

Углови троугла, збир углова, врсте троуглова према угловима. 

Однос између страница и углова троугла. 

Конструкције неких углова .Подударност троуглова 

(интерпретација). Основна правила о подударности троуглова; 

закључивање о једнакости аналогних елемената. Основне 

конструкције троуглова. 

Описана кружна линија око троугла и уписана у њега, висина и 

тежишна дуж. Четири значајне тачке у троуглу и њихова 

конструкција. 

Четвороугао 

Четвороугао; врсте четвороуглова (квадрат, правоугаоник, 

паралелограм, ромб, трапез, делтоид); углови четвороугла. 

Паралелограм, својства; појам централне симетрије. Врсте 

паралелограма; правоугли паралелограми. Конструкције 

24 

30 

44 

20 

17 

8 

1 
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- схвате релацију подударности 

и њена својства и умеју да је 

примењују у извођењу основних 

конструкција троугла и 

четвороугла; 

- схвате једнакост површина 

геометријских фигура и науче 

правила о израчунавању 

површина троуглова, 

паралелограма и других 

четвороуглова; 

- примењују правила за 

израчунавање површине троугла 

и четвороугла у разним 

практичним задацима; 

паралелограма.Трапез, својства, средња линија; врсте трапеза, 

једнакокраки трапез. Основне конструкције трапеза.Површина 

четвороугла и троугла.Појам површине фигуре - површина 

правоугаоника.Једнакост површина фигура. Површина 

паралелограма, троугла, трапеза. Површина четвороугла с 

нормалнимдијагоналама. 

-------------------------------------------------------- 

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 наставикористити, најмање у трећинислучајева, 

задаткекојизахтевајуприменунаученог у разумевању и 

решавањусвакодневнихпроблемскихситуацијапрепоручениходстр

анеМинистарства и Завода. 

   УКУПНО 144 

 

Предмет: Математика 

Разред: Шести 

Наставне теме Образовни стандарди по нивоима Начин провере 

 

Цели бројеви 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

MA.1.1.3. упореди по величини бројеве истог записа, помажући се сликом кад је то 

потребно 

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

израчуна вредност једноставнијег израза са више рачунских операција различитог 

приоритета, укључујући ослобађање од заграда, са бројевима истог записа  

MA.3.1.1.одреди вредност сложенијег бројевног израза 

Писмена провера 
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MA.2.1.3. примени основна правила дељивости са 2, 3, 5, 9 и декадним јединицама 

MA.3.1.2.оперише са појмом дељивости у проблемским ситуацијама 

MA.1.1.6. користи целе бројеве и једноставне изразе са њима помажући се визуелним 

представама  

MA.2.1.4. користи бројеве и бројевне изразе у једноставним реалним ситуацијама  

MA.3.1.3.користи бројеве и бројевне изразе у реалним ситуацијама 

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

члану 

MA.2.2.1. реши линеарне једначине  

MA.3.2.1. саставља и решава линеарне једначине и неједначине  

MA.2.2.5. користи једначине у једноставним текстуалним задацима  

MA.3.2.5. користи једначине, неједначине решавајући и сложеније текстуалне задатке 

MA.1.4.3. користи различите апоене новца  

MA.2.4.2. претвори износ једне валуте у другу правилно постављајући одговарајућу 

пропорцију  

MA.2.4.3. дату величину искаже приближном вредношћу  

MA.3.4.2. процени и заокругли дате податке и рачуна са таквим приближним 

вредностима;  изражава оцену грешке (нпр. мање од 1 динар, 1cm, 1g) 
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Троугао 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA.1.3.2. влада појмовима: троугао, четвороугао, квадрат и правоугаоник (уочава 

њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; ученик 

разликује основне врсте троуглова, зна основне елементе троугла и уме да израчуна 

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

непосредно фигуришу у датом задатку;  

MA.2.3.2.одреди однос углова и страница у троуглу, збир углова у троуглу и 

четвороуглу 

MA.1.3.6. интуитивно схвата појам подударних фигура (кретањем до поклапања)  

MA.3.3.6. примени подударност и сличност троуглова, повезујући тако разна својства 

геометријских објеката 

 

 

Писмена провера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рационални бројеви 

 

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

  

MA.1.1.2. преведе децимални запис броја у разломак и обратно   

MA.1.1.3. упореди по величини бројеве истог записа, помажући се сликом кад је то 

потребно 

MA.2.1.1. упореди по величини бројеве записане у различитим облицима  

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

помажући се сликом кад је то потребно (у случају сабирања и одузимања разломака 

само са истим имениоцем); рачуна, на пример 1/5 од n, где је n дати природан број  

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

израчуна вредност једноставнијег израза са више рачунских операција различитог 

приоритета, укључујући ослобађање од заграда, са бројевима истог записа  

MA.3.1.1.одреди вредност сложенијег бројевног израза 

MA.1.1.5. дели са остатком једноцифреним бројем и зна када је један број дељив 

 

Писмена провера 



216 

 

другим 

MA.2.1.3. примени основна правила дељивости са 2, 3, 5, 9 и декадним јединицама 

MA.3.1.2.оперише са појмом дељивости у проблемским ситуацијама 

MA.1.1.6. користи целе бројеве и једноставне изразе са њима помажући се визуелним 

представама  

MA.2.1.4. користи бројеве и бројевне изразе у једноставним реалним ситуацијама  

MA.3.1.3.користи бројеве и бројевне изразе у реалним ситуацијама 

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

члану 

MA.2.2.1. реши линеарне једначине  

MA.3.2.1. саставља и решава линеарне једначине и неједначине  

MA.2.2.5. користи једначине у једноставним текстуалним задацима  

MA.3.2.5. користи једначине, неједначине решавајући и сложеније текстуалне задатке 

MA.1.4.3. користи различите апоене новца  

MA.2.4.2. претвори износ једне валуте у другу правилно постављајући одговарајућу 

пропорцију  

MA.2.4.3. дату величину искаже приближном вредношћу 

MA.3.4.2. процени и заокругли дате податке и рачуна са таквим приближним 

вредностима;  изражава оцену грешке (нпр. мање од 1 динар, 1cm, 1g) 

MA.1.5.4. одреди задати проценат неке величине  

MA.2.5.4. примени процентни рачун у једноставним реалним ситуацијама (на пример, 

промена цене неког производа за дати проценат)  
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MA.3.5.4. примени процентни рачун у сложенијим ситуацијама 

 

Четвороугао 

 

MA.1.3.1. влада појмовима: дуж, полуправа, права, раван и угао (уочава њихове 

моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; разликује неке 

врсте углова и паралелне и нормалне праве)  

MA.2.3.1.одреди суплементне и комплементне углове, упoредне и унакрсне углове; 

рачуна са њима ако су изражени у целим степенима  

MA.3.3.1. рачуна са угловима укључујући и претварање угаоних мера; закључује 

користећи особине паралелних и нормалних правих, укључујући углове на 

трансверзали 

MA.2.3.2.одреди однос углова и страница у троуглу, збир углова у троуглу и 

четвороуглу 

MA.3.3.2. користи основна својства троугла, четвороугла, паралелограма и трапеза, 

рачуна њихове обиме и површине на основу елемената који нису обавезно 

непосредно дати у формулацији задатка; уме да их конструише 

MA.1.3.6. интуитивно схвата појам подударних фигура (кретањем до поклапања)  

MA.2.3.6. уочи осносиметричне фигуре и да одреди осу симетрије; користи 

подударност и везује је са карактеристичним својствима фигура (нпр. паралелност и 

једнакост страница паралелограма)  

MA.3.3.6. примени подударност и сличност троуглова, повезујући тако разна својства 

геометријских објеката 

 

 

 

Писмена провера 

 

Површина троугла и 

четвороугла 

 

MA.1.3.1. влада појмовима: дуж, полуправа, права, раван и угао (уочава њихове 

моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; разликује неке 

врсте углова и паралелне и нормалне праве)  

MA.3.3.1. рачуна са угловима укључујући и претварање угаоних мера; закључује 

користећи особине паралелних и нормалних правих, укључујући углове на 

 

 

 

 

Писмена провера 
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трансверзали 

MA.1.3.2. влада појмовима: троугао, четвороугао, квадрат и правоугаоник (уочава 

њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; ученик 

разликује основне врсте троуглова, зна основне елементе троугла и уме да израчуна 

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

непосредно фигуришу у датом задатку;  

MA.3.3.2. користи основна својства троугла, четвороугла, паралелограма и трапеза, 

рачуна њихове обиме и површине на основу елемената који нису обавезно 

непосредно дати у формулацији задатка; уме да их конструише 

MA.1.3.6. интуитивно схвата појам подударних фигура (кретањем до поклапања)  

MA.2.3.6. уочи осносиметричне фигуре и да одреди осу симетрије; користи 

подударност и везује је са карактеристичним својствима фигура (нпр. паралелност и 

једнакост страница паралелограма)  

MA.3.3.6. примени подударност и сличност троуглова, повезујући тако разна својства 

геометријских објеката 

MA.1.4.1. користи одговарајуће јединице за мерење дужине, површине, запремине, 

масе, времена и углова  

MA.1.4.2. претвори веће јединице дужине, масе и времена у мање   

MA.2.4.1.пореди величине које су изражене различитим мерним јединицама за 

дужину и масу  

MA.3.4.1. по потреби претвара јединице мере, рачунајући са њима 

MA.2.4.2. претвори износ једне валуте у другу правилно постављајући одговарајућу 

пропорцију  

MA.1.4.4. при мерењу одабере одговарајућу мерну јединицу; заокругљује величине 

исказане датом мером 
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Допунска настава                                                   Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: МАТЕМАТИКА    

Разред: 6. (ШЕСТИ)    

Циљ Наставне теме 
Број часова по 

темама 

Усвајање наставних саджаја које ученици нису савладали током редовне наставе. 

Увежбавање и понављање стечених знања. 

 

 

 

Цели бројеви 

Троугао  

Рационални бројеви  

Четвороугао  

Површина троугла и четвороугла 

 

   УКУПНО 36 

Допунска настава                                                   Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: МАТЕМАТИКА    

Разред: 6. (ШЕСТИ)    

Циљ Наставне теме 
Број часова по 

темама 

Проширивање и продубљивање знања из редовне наставе, развијање самосталног 

рада ученика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дељивост и прости бројеви.  

Осна симетрија  

 Цели бројеви.   

Троугао (углови, подударност и значајне тачке).  

 Троугао (конструкти-вни задаци).  

Рационални бројеви.   

Апсолутна вредност.  

 Сабирање и одузимање рационалних бројева.  

Проблемски задаци.   

Дирихлеов принцип.  

Множење и дељење рационалних бројева. 

Проценти.  

Четвороугао (доказни и конструктивни задаци). 

 

   УКУПНО 36 
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Допунска настава         Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: Mатематика 

Разред: 6. (ШЕСТИ)    

Циљ Наставне теме Број часова  

Развијање позитивног мишљења о математици кроз разне занимљивости и 

активности. 

 

 

 

 

 

Цели бројеви 

Троугао  

Рационални бројеви  

Четвороугао  

Површина троугла и четвороугла  

Израда паноа 

Математичко такмичење мислиша 

 

   УКУПНО 36 

 

Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: БИОЛОГИЈА    

Разред: 6. (ШЕСТИ)    

Циљ предмета Наставне теме Задаци Начини и поступци остваривања програма 
Број часова 

по темама 

Циљ  је стицање основног знања 

о живом свету 

Његовом историском развоју 

Нова сазнања о:животном 

простору,начину живота 

животиња 

Упознавање основне 

грађе,разноврсност и значаја 

животињског света 

1.Увод 

2.Праживотиње 

3.Царство животиња 

4.Угроженост и заштита 

животиња 

5.Еволуција живог света 

Разумевање и 

објашњавање процеса 

Анализирање и 

разликовање процеса 

Постављање 

хипотезе,планирање и 

конструирање 

Повезивање старог знања о животињама са 

новим знањем 

Повезивање наученог из биологије са 

знањем из других предмета 

Анализирање проблема и предлагање нових 

решења  

1----------3 

 

2----------9 

 

3----------48 

 

4-----------6 

 

5-----------6 

   УКУПНО 72 
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Предмет:БИОЛОГИЈА 

Разред:6 

Наставне теме Образовни стандарди по нивоима Начин провере 
УВОД 

 

 

ПРАЖИВОТИЊЕ 

 

 

 

 

ЦАРСТВО ЖИВОТИЊА 

 

УГРОЖЕНОСТ И ЗАШТИТА 

ЖИВОТИЊА 

 

ЕВОЛУЦИЈА ЖИВОГ СВЕТА 

Б.И.1.1.1 Б.И.1.1.2 Б.И.2.1.1Б.И.3.1.1 

 

 

 

Б.И.1.1.1Б.И.1.1.2Б.И.2.1.1Б.И.3.1.1Б.И.3.1.2Б.И.3.1.3 

 

 

 

Б.И.1.1.3Б.И.2.1.2Б.И.3.1.3Б.И.1.1.5Б.И2.1.4Б.И.3.1.5 

 

 

Б.И.1.2.4Б.И.2.2.4Б.И.3.2.4Б.И.2.2.5Б.И2.2.6Б.И3.2.6 

 

Б.И.1.1.4Б.И.2.1.3Б.И1.5.6Б.И.2.5.2Б.И.2.5.3Б.И1.4.8 

 

 

НАЧИН ПРОВЕРЕ 

ОСТВАРИВОСТИПРОВЕРОМРАЗЛИЧИТИХ 

ЗАДАТАКАИЗ БИОЛОГИЈЕ ЗА 

ОДГОВАРАЈУЋУ ТЕМУ СА ИЛИ БЕЗ 

ДРУГИХ ПРЕДМЕТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

 

Разред: ШЕСТИ 

Недељни број часова: 2 часа недељно ( блок настава) 

Укупно за школску годину: 72  часа 

Настава се организује поделом одељења на групе не веће од 20 ученика. 
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Циључењатехнике и технологијеједаученикразвијетехничко-технолошкуписменост, даизградиодговоранодноспремараду и производњи, животном и 

радномокружењу, коришћењутехничких и технолошкихресурса, стекнебољиувид у сопственапрофесионалнаинтересовања и поступапредузимљиво и 

иницијативно 

 

 

Исходи – позавршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 

Број

час. 
област/тема и садржај 

Активности 

ученика наставника 

-повежеразвојграђевинарства и эначај урбанизма у 

побољшању услова живљења;  

- анализира карактеристике савремене културес 

тановања; 

- класификује кућне инстaлације на основу њихове 

намене; 

 

6 

1.ЖИВОТНО И РАДНО ОКРУЖЕЊЕ 

Значај и развојграђевинарства. 

Просторно и урбанистичкопланирање. 

Културастановања у: урбаним и 

руралнимсрединама, 

објектимазаиндивидуално и 

колективностановање, 

распоредпросторија, 

уређењестамбеногпростора.  

Kyћнeинсталације. 

- слушаjу,  

упоређују, 

анализирају

, 

закључују, 

посматрају, 

 цртају  

 

Наставник усмерава учениково 

размишљање, наводећи их тако 

на одговарајуће закључке  

- Упознаје их са техничким 

напретком од праисторије до 

данашњег доба , 

- прати постигнућа ученика 
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-класификује врсте caoбpaћајних објеката према 

намени; 

-повезује неопходност изградње прописне 

инфраструктуре безбедношћу учесника у caoбpaћajy; 

-повезује коришћењеи нформационих технологија у 

саобраћајним објектима са управљањем и безбедношћу 

путника и робе; 

- демоистрира правилно и безбедно понашање и 

кретање пешака и возача бицикла на саобраћајном 

полигону и/или уз помоћ рачунареке симулације; 

8 

2.САОБРАЋАЈ 

Саобраћајни системи. 

Саобраћајни објекти. 

Управљање саобраћајном 

сигнализацијом. 

Правила безбедноr кретања пешака 

и возача бицикла у јавном 

cao6paћajy. 

-слушају, 

посматрају, 

причају, 

описују, 

упоређују, 

цртају, 

израђују 

моделе 

 

Упознаје ученике са врстама 

саобраћаја,  

- Упознаје ученике са значајем 

саобраћаја као привредне гране,  

- Објашњава ученицима о 

одговорности учесника у 

саобраћају,  

- Упознаје их са утицајем 

саобраћаја на заштиту зивотне 

средине,  

- Упознаје их са светлосном 

сигнализацијом, знаковима и 

правилима понашања учесника у 

саобраћају 

- прати постигнућа ученика 

- 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 rрађевинског објекта и унутрашње уређење 

стана уважавајући потребе савремене културе 

становања;  

- самостално креира дигиталну презентацију и 

представља је; 

 

18 

3.ТЕХНИЧКА И ДИГИТAЛНА 

ПИСМЕНОСТ 

Приказграђевинскихобјеката и 

техничкоцртање у грађевинарству. 

Техничкоцртањепомоћурачунара. 

Представљањеидеја и 

решењаузкоришћењедигиталнихпрезе

нтација. 

слушају, 

посматрају, 

причају, 

описују, 

цртају ,  

пишу и 

цртајунарач

унару,  

презентују, 

дискутују,  

 

- Учиученикедапокрену и 

користеодређенепрограме,  

- 

Учиученикедадемонcтрирајупрог

рам 

- Учиученикедапрезентујусвојрад 

и процењујурадсвојихвршњака 

- прати постигнућа ученика 
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-класификује грађевинске материјале према врсти и 

својствима и процењује могyћности 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 њиховоr 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; 

20 

4.РЕСУРСИ И ПРОИЗВОДЊА 

Подела, врсте и карактеристике 

грађевинских материјала. 

Техничка средства у грађевинарству и 

пољопривреди. Организација рада у 

грађевинарству и пољопривреди. 

Обновљиви извори енергије и мере за 

рационaлно 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 

слушају, 

посматрају, 

причају, 

описују, 

користеалат

е, приборе и 

материјале. 

Упознаје ученике са врстама 

материјала и показује неке од 

њих 

- Упознају ученике са 

коришћењем алата, показује неке 

од њих и начин рада са њима 

- Указује ученицима колики је 

значај рециклаже и заштите 

животнесредине-показује неке 

материјале који се могу 

рециклирати 
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- изради модел грађевинске машине или 

пољопривредне машине уз примену мера заштите на 

раду; 

- самостално/ тимски врши избор макете –модела 

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) користећ 

ипрограм за обраду текста; 

-припрема и организује радно окружење одређујући 

oдговарајуће 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 и 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 u оквирну процену трошкова. 

20 

5.КОНСТРУКТОРСКО 

МОДЕЛОВАЊЕ 

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. 

слушају, 

посматрају, 

причају, 

описују, 

упоређују, 

цртају, 

израђујумод

еле 

  

 

 

Наставник надгледа и коригује 

рад (по потреби) ученика док 

практично примењују 

одговарајуће материјале (дрво, 

папир, текстил, кожу),  

- Надарени ученици могу да 

користе рачунар за просторно 

моделовање 

- прати постигнућа ученика 
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НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ СА УПУТСТВОМ ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Програм наставне и учења из технике и технологије захтева разноврстан методички приступ с обзиром на различитост функција и 

карактера појединих делова програмских садржаја, као и психофизичких могућности ученика. За успешно остваривање програма, 

односно циља учења, потребно  је организовати наставу у складу са следећим захтевима: 

– уводити ученике у свет технике и савремене технологије на занимљив и атрактиван начин, чиме се подстиче њихово интересовање 

за техничко стваралаштво; 

– омогућити ученицима да исказују властите креативне способности, да траже и налазе сопствена техничка решења и да се доказују 

у раду; 

– систематизовано излагати ученике проблемским ситуацијама - расподела комплексних задатака на низ једноставнијих захтева, 

идентификовање елемента које ученик мора узети у разматрање приликом решавања проблемских ситуација, као и подстицање 

ученика на коришћење различитих когнитивних процеса као што су индуктивно и дедуктивно закључивање, поређење, 

класификација, предвиђање резултата, трансфер знања од познатог на непознато; 

– обезбедити услове да ученици на најефикаснији начин стичу трајна и применљива научно-технолошка знања и да се навикавају на 

правилну примену техничких средстава и технолошких поступака; 

– не инсистирати на запамћивању података, поготову мање значајних чињеница и теоријских садржаја који немају директну примену 

у свакодневном животу; 

– ради што успешније корелације одговарајућих садржаја, усклађивања терминологије, научног осмишљавања садржаја и 

рационалног стицања знања, умења и навика, неопходна је стална сарадња са наставницима информатике и рачунарства, физике, 

математике, хемије, биологије и ликовне културе,у циљу развоја међупредметних компетенција; 

– приликом конкретизације појединих садржаја, нарочито упознавања нових и савремених технологија, у обзир узимати 

специфичности средине и усклађивати их са њеним потребама.  

С обзиром да је настава технике и технологије 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. 
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Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава 
Слободне наставне 

активности 

Пред

мет: 

ИНФОРМАТИКА И 

РАЧУНАРСТВО 

   

Разр

ед: 

6. (ШЕСТИ)    

Циљ предмета Наставне теме Исходи 
Начини и поступци 

остваривања програма 

Број часова 

по темама 

Је да се ученици 

оспособе за 

самостално 

коришћење 

рачунара, 

подстицање 

креативног рада на 

рачунару. Циљ 

наставе и учења 

информатике и 

рачунарства је 

оспособљавaње 

ученика за 

управљање 

информацијама, 

безбедну 

комуникацију у 

дигиталном 

окружењу, 

производњу 

дигиталних садржаја 

и креирање 

рачунарских 

програма за 

решавање 

1. ИКТ 

2. Дигитална 

писменост 

3. Рачунарство 

ИКТ: ученик ће бити у стању да правилно користи  ИКТ уређаје, 

креира, уређује и структуира дигиталне садржаје који садрже 

табеле у програму  за рад са текстом и програму за рад у 

мултимедијалним презентацијама, креира и обрађује дигиталну 

слику, креира текстуални документ,примени алате за снимање и 

репродукцију аудио и видео записа,сачува и организује 

податке,разликује основне типове података и датотека реагује 

исправно када доће у не безбедну ситуацију, одговорно и 

правилно користи ИКТ уређаје у мрежном окружењу, разликује 

основне интернет сервисе, приступа интернету, самостално 

претражује, проналази и процењује информације, преузима их на 

свој уређај поштујући ауторска права, објасни поступак заштите 

дигиталних производа. 

Дигитална писменост:доводи у везу значај правилног одлагања 

дигиталног отпада, разликује безбедно од небезбедног,реагује 

исправно када дође у контакт са непознатим особама,приступа 

интернету самостално,спроводи поступке за заштиту личних 

података,изводи математичке операције унија пресек разлика,зна 

алгоритме аритметике и интерпретира их аритметички 

Рачунарство:зна редослед корака у решавању логичких 

проблема,сврсисходно примењује програмске структуре и 

блокове наредби,користи математичке оператере за 

израчунавање,сарађује са осталим члановима у прикупљању и 

обради материјала,одабира и примењује технике и алате у складу 

са фазама реализације програма,наведе кораке пројектног задаткa. 

Програм наставног 

предмета 

информатика и 

рачунарство, у 

другом циклусу 

основног 

образовања и 

васпитања, 

организован је по 

спиралном моделу 

и оријентисанје 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 

15 

 5 

 

16 
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различитих 

проблема у друштву 

које се развојем 

дигиталних 

технологија брже 

мења. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вредности ученика 

у три тематске 

целине:ИКТ,  

Дигитална 

писмености 

Рачунарство.  

Програмске 

садржаје треба 

остварити 

првенствено кроз 

вежбе и практичан 

рад на 

рачунару,индивидал

ни или групни. 

Област интернет 

обрадити са што 

више практичних 

примера коришћења 

Интернета. 

Изборним модулом 

ученике упознати са 

могућностима 

програмирања и 

показати им како се 

праве 

најједноставнији 

програми. 

 

   УКУПНО 36 
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Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: ФИЗИКА    

Разред: 6. (ШЕСТИ)    

Циљ предмета Наставне теме Исходи Начини и поступци остваривања програма 
Број часова 

по темама 

Општи циљ наставе физике јесте да 

ученици упознају природне појаве 

и основне природне законе, да 

стекну основну научну писменост, 

да се оспособе за уочавање и 

распознавање физичких појава у 

свакодневном животу и за активно 

стицање знања  о физичким 

појавама кроз истраживање, да 

оформе основу научног метода и да 

се усмере према примени физичких 

закона у свакодневном животу и 

раду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увод 

 

Кретање 

 

Силе 

 

Мерење 

 

Маса и густина 

 

Притисак 

Ученик користи 

основна мерила  и 

мерне инструменте. 

Измерене вел. изражава 

у одговарајућим јед. 

мере. Препознаје мех. 

кретање и зна величине 

које описују рав. 

праволинијско кретање 

као и средњу брзину 

промењивог 

праволинијског 

кретања. Препознаје 

гравитациону, 

магнетну, електричну, 

силу трења и силу 

еластичности.Зна да је 

сила векторска физ. 

величина. Уме да 

одреди густину 

тела.Схвата појам 

притиска као и 

Пасквалов закон.  

Ради откривања и формулисања закона и 

њихове примене  излагања садржаја теме 

прате одговарајући огледи и лаб. вежбе. На 

основу демонстрационих огледа ученици 

описују природне појаве.Дефинишу се нови 

појмови (величине) и закони.Закони се 

презентују у математичкој форми и решавају 

се квантитативни (рачунски) 

задаци.Ученици активно учествују у свим 

облицима наставног процеса.Ради бољег 

разумевања садржаја задају се домаћи 

задаци, чита популарна литература, израђују 

панои и једноставна наставна средства. 

2 

 

14 

 

14 

 

15 

 

15 

 

12 

   УКУПНО 72 
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Предмет:физика 

Разред:шести 

Наставнетеме Образовнистандардипонивоима Начинпровере 
Увод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кретање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Силе 

 

 

 

Мерење 

------------------------------------------------------------ 
ФИ.1.2.1. Ученик/ученицаумедапрепознаврстукретањапремаобликупутање 

ФИ.1.2.2. Ученик/ученицаумедапрепознаравномернокретање 

ФИ.1.4.4. Ученик/ученицаумедапрепознајединицезабрзину 

ФИ.1.2.3. Ученик/ученицаумедаизрачунасредњубрзину, 

пређенипутилипротекловремеакосумупознатедругедвевеличине 

ФИ.1.7.1. Ученик/ученицапоседујемануелнеспособностипотребнезарад у лабораторији 

ФИ.1.7.2. Ученик/ученицаумедасепридржаваосновнихправилапонашања у лабораторији 

ФИ.2.2.2. Ученик/ученицазнаштајемеханичкокретање и којегафизичкевеличинеописују 

ФИ.2.4.3. Ученик/ученицаумедакористипрефиксе и 

претварабројневредностифизичкихвеличинаизједнејединице у другу, нпр. километре у 

метре 

ФИ.2.6.1. Ученик/ученицаразуме и примењујеосновнематематичкеформулацијеодноса и 

законитости у физици, нпр. директну и обрнутупропорционалност 

ФИ.2.6.2. Ученик/ученицаумедапрепознавекторскефизичкевеличине, нпр. брзину и силу 

ФИ.2.6.3. Ученик/ученицаумедакористи и интерпретиратабеларни и 

графичкиприказзависностифизичкихвеличина 

ФИ.2.7.1. Ученик/ученицауметабеларно и 

графичкидаприкажерезултатепосматрањаилимерења 

ФИ.2.7.2. Ученик/ученицаумедавршиједноставнауопштавања и систематизацијурезултата 

ФИ.2.7.3. Ученик/ученицаумедареализујеекспериментпоупутству 

ФИ.3.7.1. Ученик/ученицаумедадонесерелевантанзакључакнаосновурезултатамерења 

ФИ.3.7.2. 

Ученик/ученицаумедапрепознапитањенакојеможемодаодговоримопосматрањемилиекспер

иментом 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ФИ.1.1.1. Ученик/ученицаумедапрепознагравитационусилу и 

силутрењакоједелујунателакојамирујуилисекрећуравномерно 

ФИ.1.1.2. Ученик/ученицаумедапрепознасмерделовањамагнетне и електростатичкесиле 

ФИ.2.1.2. Ученик/ученицазнаосновнеособинегравитационе и еластичнесиле 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

ФИ.1.4.1. Ученик/ученицаумедачитамернускалу и знадаодредивредностнајмањегподеока 

 

 

 
Оствареност 

образовних 

стандарда 

проверава се на 

сваком часу  

 

 
 усмено 

испитивање  

 решавање 

рачунских 

задатака 

 писмене 

провере 

(петоминутни 

тестови, 

контролни 

тестови на крају 

сваке наставне 

теме) 

 провера путем 

израде домаћих 

задатака 

 извођење 

демонстрацион

их огледа и 

лабораторијски

х вежби 

 активностначас

у 
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Маса и густина 

 

 

 

 

 

 

 

Притисак 

ФИ.1.4.2. умедапрепознамерила и инструментезамерењедужине, масе, запремине, 

температуре и времена 

ФИ.1.4.3. Ученик/ученицазнадакористиосновнејединицезадужину, масу, запремину, 

температуру и време 

ФИ.1.4.5. Ученик/ученицазнаосновнаправиламерења, нпр. нулаваге, 

хоризонталниположај, затегнутамернатрака 

ФИ.1.4.6. Ученик/ученицазнадамеридужину, масу, запремину, температуру и време 

ФИ.2.4.1. Ученик/ученицаумедакористиважнијеизведенејединице SI и знањиховеознаке 

ФИ.2.4.2. Ученик/ученицаумедапрепознадозвољенејединицемереизван SI, нпр. 

литарилитону 

ФИ.2.4.3. Ученик/ученицаумедакористипрефиксе и 

претварабројневредностифизичкихвеличинаизједнејединице у другу, нпр. километре у 

метре 

ФИ.2.4.4. Ученик/ученицазнакадамерењапонављамовишепута 

ФИ.3.4.1. Ученик/ученицаумедапретварајединицеизведенихфизичкихвеличина у 

одговарајућејединице SI система 

ФИ.3.4.3. Ученик/ученицазнаштајегрешкамерења 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

ФИ.2.1.1. Ученик/ученицаумедапрепознаеластичнусилу, силупотиска и особинеинерције 

ФИ.2.1.5. Ученик/ученицаразуме и примењујеконцептгустине 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

ФИ.1.1.3. Ученик/ученицаразумепринципспојенихсудова 

ФИ.2.1.6. Ученик/ученицазнадахидростатичкипритисакзависиодвисинестубафлуида 

ФИ.3.1.3. Ученик/ученицазнаштајепритисакчврстихтела и одчегазависи 

ФИ.3.1.4. Ученик/ученицаразуме и примењујеконцептпритиска у флуидима 

 

 коришћење и 

других начина 

рада који 

доприносе 

бољем 

разумевању 

садржаја теме 

(реферати, 

израда паноа и 

сл.) 

 

 систематско 

праћење рада 

сваког ученика 

(евиденција - 

педагошка 

свеска) 

 

Допунска настава                                                   Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: ФИЗИКА    

Разред: 6. (ШЕСТИ)    

Циљ Наставне теме 
Број часова по 

темама 

Општи циљ допунске наставе физике је да ученици упознају природне појаве и 

основне природне законе. 

Кретње 
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Кретање - да препознају врсте кретања, израчунају средњу брзину, пређени пут 

или време кретања ако су им познате друге две величине. 

Силе – да препознају врсте сила као и њихове правце и смерове деловања. 

Мерење – користе основна мерила и мерне инструменте и измерене вредности 

изражавајуу одговарајућим јединицама мере. 

Маса и густина – зна да мери масу и зна да упореди супстанце по густинама. 

Притисак – зна да чврста тела као и течности и гасови врше притисак својом 

тежином. 

Силе 

 

Мерење 

 

Маса и густина 

 

Притисак 

   УКУПНО 36 

 

 

Допунска настава                                                   Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: ФИЗИКА    

Разред: 6. (ШЕСТИ)    

Циљ Наставне теме 
Број часова по 

темама 

Циљ додатне наставе физике је: 

 -  да се ученици оспособе за активно стицање знања о физичким појавама кроз 

истраживања, да оформе основу научног метода и да се усмере према примени 

физичких закона у свакодневном животу и раду. 

- развијање радозналости, способности рационалног расуђивања, самосталности у 

мишљењу и вештине јасног и прецизног изражавања. 

- развијање логичког и апстрактног мишљења. 

- схватање повезаности физичких појава и екологије и развијање свести о потреби 

заштите, обнове и унапређења животне средине. 

- развијање свести о сопственим знањима и способностима и даљој 

професионалној оријентацији.   

Кретње 

 

Силе 

 

Мерење 

 

Маса и густина 

 

Притисак 

 

   УКУПНО 36 
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Обавезнанастава Обавезна изборна настава Изборни наставни предмети Слободне наставне активности 

Предмет: ВЕРСКА НАСТАВА    

Разред: 6. (ШЕСТИ)    

Циљ предмета Наставне теме Исходи 
Начини и поступци остваривања 

програма 

Број часова 

по темама 

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 разреду 

школовања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I – УВОД 

 

моћи да сагледа 

садржаје којима ће се 

бавити настава 

Православног 

катихизиса у току 6. 

разреда основне 

школе; 

 

моћи да уочи какво је 

његово предзнање из 

градива Православног 

катихизиса обрађеног у 

претходном разреду 

школовања. 

Катихизација као литургијска 

делатност- заједничко је дело 

катихете (вероучитеља) и 

његових ученика. 

 

Катихета (вероучитељ) би требало 

стално да има науму да катихеза не 

постоји ради гомилања 

информација („знања о вери“), већ 

као настојање да се учење и 

искуство Цркве лично усвоје и 

спроведу у живот кроз слободно 

учешће у богослужбеном животу 

Цркве. 

 

На почетку сваке наставне теме 

ученике би требало упознати са 

циљевима и исходима наставе, 

садржајима по темама, начином 

остваривања програма рада, као и 

са начином вредновања њиховог 

рада. 

Увод – 1 

Припрема 

света за 

долазак 

Сина 

Божијег – 5 

Увод у 

Нови Завет 

– 5 

Богочовек 

Исус 

Христос – 

16 

Црква 

Духа 

Светога – 7 

 

Евалуација 

– 1+1 

Упознати ученике са 
културно-историјским 
приликама у Палестини пред 
Христово рођење; 

 

Указати ученицима на 

II - ПРИПРЕМА 

СВЕТА ЗА 

ДОЛАЗАК СИНА 

БОЖЈЕГ 

 

моћи да каже да су 

Јевреји пред долазак 

Месије били под 

Римском окупацијом 

и да су међу њима 

постојале поделемоћи 
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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; 

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; 

 

 В р ст е  н аст аве  

Настава се реализује кроз следеће 

облике наставе: 

теоријска настава (35 часова) 

практична настава (1 час)  

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 

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 

III - УВОД У 

НОВИ ЗАВЕТ 

 

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 

пронађеодређени 

библијскиодељак; 

 моћи да каже да се 
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Писмо. Библија користи на 
богослужењима; 

моћи да именује 

Јеванђелисте и 

препозна њихове 

иконографске 

символе; 

бити подстакнут на 

читање Светог 

Писма. 

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. 

 

  

 

 Евалуац ија  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 

Пружити ученицима 
основно знање о личности 
ПресветеБогородице; 
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 живе по 

Јеванђељу; 

 

  

 

IV - БОГОЧОВЕК – 

ИСУС ХРИСТОС 

 

моћи да преприча 

догађајБлаговести 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 
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Бог 

 моћи да кроз 

тумачење тропара 

Христовог Васкрсења 

препозна да је Христос 

победио смрт и 

омогућио свима 

васкрсење из мртвих;; 

ученика путем анкетних 

евалуационих листића; провером 

знања које ученици усвајају на часу 

и испитаивањем ставова; 

 

 

 

 Оцењивањ е  

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз: 

усмено испитивање; 

писмено испитивање; 

 посматрање понашања ученика; 

 

Објаснити ученицимазначај 

догађаја Вазнесења и 

Педесетнице; 

Упознати ученике са 
мисионарском делатношћу 
светих апостола; 

Упознати ученике са 

особеностима сведочења вере у 

раној Цркви; 

 Указати ученицима на 

узроке гоњења хришћана; 

Подстаћи ученике на 

толеранцију према 

припадницима других 

вероисповести. 

V - ЦРКВА ДУХА 

СВЕТОГА 

 

 

моћи да преприча 

догађајеВазнесења 

иПедесетнице; 

 

моћи да каже да је 
силаском Духа Светог 
на апостоле рођена 
Црква Христова; 

моћи да именује 
неколико светих 
апостола и наведе неке 
од догађајаиз њиховог 
живота; 

 

моћи да уочи да су у 

Римском царству 

хришћани били 

гоњени и наведе неке 

од примера 

мучеништва; 

моћи да објасни значај 
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доношења 

Миланског едикта; моћи 

да усвоји вредност 

толеранције међу 

људима различитих 

верских убеђења; 

   УКУПНО 36 

 

Допунска настава         Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: Верска настава - Православни катихизис 

Разред: 6. (Шести) ХОР И ОРКЕСТАР   

Циљ Наставне теме Број часова  

Развијање осећаја припадности колективу, развијање такмичарског духа и 

одговорности код ученика, 

Развијање слуха и ритма, ширење гласовних могућности 

Учвршћивање интонације 

Социјализација ученика, упознавање 

одређених важних 

празника, упознавање музичке традиције и културе свога народа 

 

 

Развијање естетских осећања,упознавање нових речи, развијање свести о 

стваралачкој снази људског ума, 

Развијање духовности ученика 

 

1.Вокална техника 

 

2.Певање канона 

 

3.Композиције са  

пригодном таматиком 

 

4.Уметничке композиције домаћих и страних 

аутора 

 

5.Композиције са   

фолклорном тематиком 

 

6. Композиције старих мајстора и дела духовне 

музике 

 

   УКУПНО 36 
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ПЛАН  НАСТАВЕ     И                 УЧЕЊА    ЗА   ГРАЂАНСКО                                                      ВА СПИТАЊЕ – ШЕСТИ                          РАЗРЕД 

Сврха програма: 

Основна сврха овог предмета је развијање ставова и вредности код ученика, њихово оспособљавање за успешно задовољавање сопствених потреба и интереса, 

развијање сопствене личности и потенцијала уз поштовање других особа, њихово идентитета и уважавање њихових потреба и интереса. 

 

Циљ и задаци предмета: 
Општи циљ предмета је подстицање развоја личности и социјалног сазнања код ученика осмог разреда основне школе. Програм пружа ученицима могућност за 

активно учешће у животу локалне заједнице, проширивање знања о демократији, њеним принципима и вредностима кроз практично деловање. 

Задаци: 
У овом предмету издваја се неколико најзначајнијих задатака и то: 

-подстицање и осопособљавање ученика за активно учешће у животу локалне заједнице 

-разумевање функционисања нивоа и органа власти 

-упзнавање мера власти 

-упознавање права и одговорности грађана на нивоу заједнице 

-развијање комуникацијских вештина неопходних за сарадничко понашање, аргументовање ставова и изражавање сопственог мишљења 

-обучавање ученика за тимски начин рада 

-развијање способности критичког просуђивања и одговорност одлучивања и деловања 

 

Фонд и садржаји: Циљ и задаци у овом предмету реализоваће се кроз 1 час недељно, односно 36 часова у току године. 

Тематски/глобални план: 

 

Редни 

број 

ТЕМЕ /садржаји Број часова 

5. Упознавање са основним елементима програма 6 

6. Уочавање проблема у заједници 4 

7. Избор проблема 1 

8. Сакупљање података о изабраном проблему 8 

9. Израда студије 12 

10. Јавна презентација студије 1 

11. Осврт на научено 4 

УКУПН
О 

 36 
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Активности у реализацији програма, начин и поступак остваривања, циљеви и задаци: 
 

 

Садржаји програма 
 

Број часова 

Активности у 

овразовно- 

васпитном раду 

Начин и поступак остваривања 

програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

 

I Упознавање са 

основним 

елементима програма 

 

 

6 

-сви часови 

реализују се кроз 

радионице 

-размена на нивоу 

велике 

групе 

-разговор 

-дијалог 

-искуствено учење 

-индивидуални рад 

-групни рад 

-подстицање и оспособљавање 

ученика за 

активно учешће у животу локалне 

заједнице 

 

II Уочавање проблема у 

заједници 

 

 

 

 

 

 

4 

 

-тимски рад – 

неколико 

истраживачких 

тимова 

 

 

 

 

-методе 

партиципације и интеракције 

-истраживачке методе 

-разумевање функционисања нивоа и 

органа власти 

-упознавање права и 

одговорности 

грађана на нивоу заједнице 

-обучавање ученика за 

тимски начин 

рада 

 

 

III Избор проблема 

 

 

 

1 

-размена на нивоу 

велике групе 

-методе 

партиципације и интеракције 

-истраживачке методе 

-интерактивне 

методе 

 

-обучавање ученика за 

тимски начин рада 
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IV Сакупљање 

података о 

изабраном проблему 

 

 

8 

-тимски рад – неколико 

истраживачких тимова 
-методе 

партиципације и интеракције 

-истраживачке методе 

-подстицање и оспособљавање ученика за 

активно учешће у животу локалне 

заједнице 

 

 

 

 

 

V Израда студије 

 

 

 

 

 

12 

-тимски рад – неколико 

истраживачких тимова 

-индивидуални рад 

-методе 

партиципације и интеракције 

-истраживачке методе 

-интерактивне методе 

-стваралачке методе 

-обучавање ученика за 

тимски начин рада 

-развијање способности критичког 

просуђивања и одговорног одлучивања и 

деловања 

 

VI Јавна 

презентација студије 

 

 

 

 

1 

 

 

 

-тимски рад 

-интерактивна размена 

-методе 

партиципације и интеракције 

-истраживачке методе 

-интерактивне методе-методу 

симулације и 

играње улоге 

-стваралачке методе 

 

-развијање способности критичког 

просуђивања и одговорног одлучивања и 

деловања 

 

 

VII Осврт на научено 

 

 

 

4 

 

 

-рад кроз радионице 

 

 

-разговор и размена на 

нивоу групе 

-развијање способности критичког 

просуђивања и одговорног одлучивања и 

деловања 

 

Обавезна изборна настава Обавезна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: ДРУГИ СТАНИ ЈЕЗИК 

 

   

Разред: 6. (ПЕТИ)    

Циљ предмета Наставне теме Исходи 
Начини и поступци 

остваривања програма 

Број часова 

по темама 

 

 

 

ЗДРАВСТВУЙ, 

ШКОЛА! 

ЗДРАВСТВУЙ, ОСЕНЬ 

Ученик треба да разуме усмену поруку 

исказану савременим језиком, без 

непотребних лексичких и синтаксичких 

Овај план ће се 

остварити путем 

конверзације 

8 
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Циљ наставе руског 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 навикавања на 

отвореност у комуникацији, 

стицање свести и сазнања о 

функционисању страног и 

матерњег језика. Током основног 

образовања, ученик треба да 

усвоји основна знања из страног 

језика која ће му омогућити да се у 

једноставној усменој и писаној 

комуникацији споразумева са 

људима из других земаља, усвоји 

норме вербалне и невербалне 

комуникације у складу са 

специфичностима језика који учи, 

као и да настави, на вишем нивоу 

образовања и самостално, учење 

истог или другог страног језика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕМУ УЧАТ В ШКОЛЕ 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ И 

ЖЕЛАЕМ 

 

ПРИШЛА ПОРА 
ЗИМЫ 

 

ЗАВЗЯТЫЕ 

ТЕАТРАЛЫ! 

 

 

КОНЕЦ ЗИМЕ! 

ПРИХОДИТЕ НА 

БЛИНЫ 

 

ПОБЫВАЙ В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ, 

НАСМОТРИСЬ НА 

КРАСОТУ 

ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ! 

 

 

тешкоћа, и не дужу од две до три минуте; и 

то на нивоу глобалног разумевања, на нивоу 

селективног разумевања и разумевања 

имплицитног садржаја. Разумевање треба да 

се односи на различите врсте усмених порука, 

а ученик треба да буде способан да 

идентификује различите врсте исказа, да уочи 

кључне речи експресивне елементе исказа, да 

уочи одредбе за исказивање различитих, 

програмом предвиђених односа, да 

реконструише непознато на основу контекста 

и да запамти кључне елементе поруке. 

Усмено изражавање Ученик треба да, у 

оквиру програма предвиђене језичке грађе, 

буде оспособљен да савременим језиком, 

примереним свакодневној комуникацији, 

искаже једноставну усмену поруку, да буде у 

стању да учествује у једноставном разговору, 

да једноставно и јасно исприча лични 

доживљај, садржај разговора или наративног 

текста. Разумевање писаног текста Ученик 

треба да прочита и разуме једноставне 

поруке, знакове, информације, да разуме, 

глобално, селективно и на нивоу 

имплицитног, једноставније аутентичне 

текстове писане савременим језиком, у вези 

са свакодневном ситуацијом и из домена 

његовог интересовања. Писано изражавање 

Ученик треба да, у оквиру програмом 

предвиђене језичке грађе, буде способан да 

напише своје личне податке, да напише 

честитку разгледницу, једноставно краће 

неформално писмо, да опише неки доживљај 

и место у којем живи, да напише нешто о 

уценика са 

наставником, као и 

међусобне 

конверзације, 

сценским наступом 

уценика, применом 

наученог кроз 

осмишљавање 

сценарија, а 

организоваћемо и 

забавни део уцења 

тј. кроз песму и 

игру, па се надамо да 

ће уценици тако 

брже и боље 

савладати градиво. 
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себи и својим интересовањима, да напише 

кратак резиме о ономе што је чуо, видео или 

прочитао и изнесе лични став. Развијање 

социокултурне компетенције Поред сазнања 

о основним чињеницама везаним за историју, 

географију, културу и уметност земље чији 

језик учи, ученик треба да стекне увид, у 

оквиру поља свог интересовања и искуства, у 

сличности и разлике у навикама, обичајима, 

менталитету и институцијама између наше 

земље и земље чији језик учи. Оперативни 

задаци на нивоу језичких вештина 

Разумемевање говора Ученик треба да: -

препознаје страни језик који учи међу другим 

страним језицима; -препознаје изјавну, 

заповедну и упитну интонацију; -препознаје 

гласове, нарочито оне којих у матерњем 

језику нема; -разуме оне изразе које 

наставник употрбљава током часа да би дао 

упутства за рад и друго; -разуме кратке 

дијалоге и монолошка излагања до пет 

реченица, које исказује природним темпом 

наставник, други ученици или их чује преко 

звучног материјала, а који садржи искључиво 

језичку грађу обрађену током петог разреда; -

разуме једноставне дечије песме и бројалице 

у вези са обрађеном техником. Усмено 

изражавање Ученик треба да: -правилно 

изговара гласове,посебно оне које наш језик 

не познаје; -правилно репродукује основне 

интонацијске схеме; -користи устаљене 

изразе учтивости; -поставља питања и даје 

императивне исказе у основној комуникацији 

на часу и у игри; -ступи у дијалог у оквиру 
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четири-пет реплика, постављањем и 

одговарењем на питања, води разговор у 

оквирима комуникативних функција и 

лексике обрађених у током петог разреда; -

монолошки, без претходне припреме али уз 

наставников подстицај, у три до пет реченица 

представи себе или другога, уз помоћ питања 

саопшти садржај дијалога или наративног 

текста, или опише ситуацију, слику и лице, 

предмет, односно животињу; -интерпретира 

кратке, тематски прилагођене песме и 

бројалице/рецитације. Разумевање писаног 

текста Ученик треба да: -упозна и, када је 

позната језичка грађа, савлада технике 

читања у себи; -упозна основна правила 

графије и ортографије; -разуме упутства за 

израду вежбања у уџбенику и у радним 

листовима; -разуме смисао кратке писане 

поруке, честитке и разгледнице; -разуме 

глобално и селективно садржај непознатог 

текста који се састоји од искључиво познате 

језичке грађе. Писмено изражавање Ученик 

треба да: -упозна основна правила графије, 

ортографије и интерпукције у оквиру усмено 

стечених језичких знања; -пише кратке 

реченице на основу датог модела; -кратко 

одговара на једноставна питања(ко, шта, где) 

које се тичу обрађене теме, ситуације у 

разреду или њега лично: -пише кратку 

поруку, честитку и разгледницу; -издвоји и 

напише кључне речи из обрађеног дијалога 

или теме. 

   УКУПНО 72 
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Предмет: Руски језик  

Разред: 6 

Наставне теме Образовни стандарди по нивоима Начин провере 
РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА  
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ПИСАНО  

ИЗРАЖАВАЊЕ 

 

 

 

 

 

ПСТ.1.1.1. Разуме фреквентне речи и једноставне изразе у јасно контекстуализованом и 

спором говору. ПСТ.1.1.2. Разуме једноставне поруке и питања која се односе на 

једноставне информације и непосредно окружење. ПСТ.1.1.3. Разуме кратка, 

једноставна, разговетно и споро изговорена упутства. ПСТ.1.1.4. Разуме кратка 

саопштења и питања која се односе на познате/блиске теме. ПСТ.1.1.5. Разуме предмет 

једноставног разговора других лица о познатим/блиским темама (нпр. личне и 

породичне ствари, непосредно окружење) уколико се говори споро и разговетно. 

ПСТ.1.1.7. Разуме кратке поруке које се односе на једноставне информације и 

непосредно окружење (нпр. писма, мејлови итд.). ПСТ.1.1.8. Разуме кратка, појединачна 

упутства која се тичу његових непосредних потреба, уколико укључују визуелне 

елементе. ПСТ.1.1.9. Разуме општи смисао и најважније информације у једноставним 

врстама текстова (кратке приче, извештаји, огласи, временске прогнозе и сл.) уз 

одговарајуће илустративне елементе. ПСТ.1.1.10. Успоставља и одржава друштвени 

контакт користећи једноставна језичка средстава приликом поздрављања, представљања, 

добродошлице, окончања комуникације, захваљивања, извињавања, давања података о 

себи, распитивања о основним подацима који се тичу саговорника (нпр. ко је, одакле је, 

чиме се бави итд.). ПСТ.1.1.11. Уз дуже паузе и уз помоћ саговорника, саопштава 

основне информације о себи и свом непосредном окружењу, тражи одређени предмет, 

користећи кратке једноставне исказе. ПСТ.1.1.12. Уз дуже паузе, описује или 

представља људе, предмете у свакодневној употреби, места, уобичајене активности 

користећи најједноставнија језичка средства. ПСТ.1.1.13. Поставља једноставна питања 

о темама које одговарају његовим интересовањима (слободно време, хоби, школа, 

породица, другови) и одговара на слична питања саговорника. ПСТ.1.1.14. Поставља и 

одговара на питања која се односе на изражавање допадања и недопадања, слагања и 

неслагања користећи једноставна језичка средства. ПСТ.1.1.15. Формулише молбе и 

извињења. 18 ПСТ.1.1.16. Пише једноставне податке о себи и лицима из блиског 

окружења, у обрасцима, упитницима или табелама. ПСТ.1.1.17. Пише краће белешке о 

важним информацијама и тренутним потребама. ПСТ.1.1.18. Писаним путем 

доставља/тражи основне информације о себи/другима. ПСТ.1.1.19. Пише кратке и 

једноставне поруке (нпр. СМС, имејл, објаве на друштвеним мрежама) у којима се 

захваљује, извињава или нешто честита. ПСТ.1.1.20. Повезује неколико кратких исказа у 

кратак, везани текст о блиским темама. ПСТ.1.1.21. На матерњем језику преноси 

саговорнику општи смисао јавних натписа и краћих текстова опште информативне 

природе (плаката, транспарената, јеловника...). ПСТ.1.1.22. На матерњем језику 

 

 

Усмена провера 

Тест  

Писмена вежба 
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РАЗУМЕВАЊЕ ПИСАНОГ 

ТЕКСТА 

 

 

 

 

саопштава основну тему и најопштији садржај кратког усменог исказа на страном језику. 

ПСТ.1.1.23. На матерњем језику саопштава основну тему и најопштији садржај кратког 

писаног текста на страном језику. 2.  ПСТ.1.2.1. Препознаје и разумљиво изговара 

једноставније гласове и најчешће гласовне групе и познаје основне интонацијске схеме 

(нарочито упитну). ПСТ.1.2.2. Правилно записује познату лексику. ПСТ.1.2.3. Познаје и 

користи ограничен број фреквентних морфолошких облика и синтаксичких структура у 

оквиру наученог репертоара језичких средстава. ПСТ.1.2.4. Користи елементарне и 

најфреквентније речи и изразе за обављање основних комуникативних активности. 3. 

ПСТ.1.3.1. Познаје основне појаве свакодневног живота циљних култура (нпр. начин 

исхране, радно време, навике, празници, разонода). ПСТ.1.3.2. Зна за регије и државе у 

којима се страни језик користи као већински. ПСТ.1.3.3. Познаје најзначајније 

историјске догађаје циљних култура. ПСТ.1.3.4. Познаје неколико најпознатијих 

историјских и савремених личности циљних култура; наводи и на матерњем језику даје 

основне податке о некој личности из циљних култура за коју показује интересовање. 

ПСТ.1.3.5. Познаје неколико најпознатијих културних остварења циљних култура; 

наводи и описује на матерњем језику неколико локација циљних култура за које показује 

интересовање. 19 Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем 

нивоу. 1. ПСТ.2.1.1. Разуме краће низове (2-3) саопштења, упутстава, молби који се 

односе на његове потребе и интересовања. ПСТ.2.1.2. Разуме основни смисао и главне 

информације из разговора двоје или више (са) говорника о блиским и познатим темама, 

уколико се говори разговетно и умереним темпом. ПСТ.2.1.3. Разуме основни смисао и 

главне информације споријих, јасно артикулисаних монолошких излагања и прича о 

познатим и узрасно адекватним темама, уз одговарајућу визуелну подршку, паузе и 

понављања. ПСТ.2.1.4. Разуме основни смисао и главне информације из подкаста, радио 

и телевизијских емисија о познатим и узрасно адекватним темама, уколико се говори 

споро и разговетно. ПСТ.2.1.5. Разуме општи смисао и фреквентне фразе и изразе 

једноставнијих текстова из савремене музике.  ПСТ.2.1.6. Разуме општи смисао и главне 

информације у краћим порукама, писмима, мејловима о блиским темама. ПСТ.2.1.7. 

Разуме краће низове (2-3) упутстава која се тичу његових непосредних потреба (нпр. 

оријентација у простору, употреба уређаја и апарата, правила игре и сл.), праћених 

визуелним елементима. ПСТ.2.1.8. Разуме општи смисао и главне информације у краћим 

текстовима, различитих врста и једноставне садржине, са интернета или других писаних 

медија, о познатим и узрасно адекватним темама. ПСТ.2.1.9. Разуме општи смисао 

једноставних књижевних текстова прилагођених узрасту и интересовањима. ПСТ.2.1.10. 

Разуме општи смисао и једноставније формулације у текстовима савремене музике. 

ПСТ.2.1.11. Разуме смисао једноставних рекламних порука уколико не садрже игру речи 

или неко конотативно/скривено/метафорично значење.   

ПСТ.2.1.12. Успева да поведе и/или одржи разговор на блиске и познате теме. 

ПСТ.2.1.13. Уз краће паузе и минималну помоћ саговорника, размењује информације, 
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ЛИНГВИСТИЧКА 

КОМПЕТЕНЦИЈА 

тражи одређени предмет, објашњење, услугу, повезујући неколико краћих исказа у 

смислену целину. ПСТ.2.1.14. Уз краће паузе, описује себе и своје непосредно 

окружење, свакодневне активности, искуства из прошлости користећи једноставна 

језичка средства. ПСТ.2.1.15. Поставља и одговара на 2-3 повезана питања, о познатим 

темама, у вези са личним потребама, интересовањима, обавезама, жељама, уз 

одговарајућу помоћ саговорника и понављање. ПСТ.2.1.16. Исказује допадање и 

недопадање, слагање и неслагање и једноставним језичким средствима даје кратко 

објашњење. 20 ПСТ.2.1.17. Размењује основне информације о плановима и обавезама. 

ПСТ.2.1.18. Једноставним језичким средствима пореди људе, ствари и појаве. 

ПСТ.2.1.19. Објашњава оно што не разуме и тражи помоћ вербалним и невербалним 

средствима. ПСТ.2.1.20. Писаним путем доставља/тражи или преноси детаљније 

информације, обавештења или податке о себи и другима. ПСТ.2.1.21. Пише једноставна 

лична писма, поруке, мејлове у којима се са пријатељима и познаницима договара о 

активностима или одговара на питања. ПСТ.2.1.22. Саставља краће текстове о себи, 

својој породици и непосредном окружењу. ПСТ.2.1.23. Описује искуства, активности и 

догађаје из прошлости користећи једноставније језичке структуре и увежбану лексику. 

МЕДИЈАЦИЈА ПСТ.2.1.24. На матерњем језику преноси саговорнику општи смисао и 

појединачне информације краћих и једноставнијих писаних текстова опште 

информативне природе. ПСТ.2.1.25. На матерњем језику саопштава основну тему и 

најважније информације краћег усменог исказа. ПСТ.2.1.26. На матерњем језику 

саопштава основну тему и најважније информације краћег писаног текста. ПСТ.2.1.27. 

На страном језику саопштава туристима најједноставније информације које су тражили 

од трећег лица (назив улице, број линије у градском саобраћају, цену). 2. ПСТ.2.2.1. 

Препознаје и разумљиво изговара већину гласова и гласовних група, уз одређена 

прозодијска ограничења (акценти, интонација, дужина). ПСТ.2.2.2. Правилно записује 

фреквентне и увежбане речи, познаје и примењује одређени број основних правописних 

правила. ПСТ.2.2.3. Познаје и користи једноставније граматичке елементе и 

конструкције. ПСТ.2.2.4. Поседује ограничени репертоар готових израза и вишечланих 

конструкција за исказивање свакодневних конкретних активности и потреба. 3.  

ПСТ.2.3.1. Разуме и описује сличности и разлике у свакодневном животу (нпр. начин 

исхране, радно време, навике, празници, разонода). ПСТ.2.3.2. Познаје основне елементе 

у области умећа живљења (начин обраћања и поздрављања, тачност, конвенције и сл.). 

ПСТ.2.3.3. Препознаје најкритичније обрасце понашања који су 

непримерени/неприкладни у контексту циљних култура. ПСТ.2.3.4. Препознаје најчешће 

стереотипе у вези са својом и циљним културама. 21 ПСТ.2.3.5. Познаје основне одлике 

регија и држава у којима се страни језик користи као већински. ПСТ.2.3.6. Познаје 

животне услове који владају у појединим екосистемима света (клима, географске одлике 

и сл.) где се користи страни језик. ПСТ.2.3.7. Препознаје да постоји повезаност појава из 

прошлости са појавама из садашњости циљних култура. ПСТ.2.3.8. Представља и 
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укратко описује на циљном језику неколико познатих личности и појава из циљних 

култура, као и оне за које показује интересовање. Следећи искази описују шта 

ученик/ученица зна и уме на напредном нивоу. 1.  ПСТ.3.1.1. Разуме дуже низове 

саопштења, упутстава, молби итд. који се тичу његових потреба и интересовања. 

ПСТ.3.1.2. Разуме основни смисао и главне информације у аутентичном разговору два 

или више (са)говорника, уколико се говори разговетно и умереним темпом. ПСТ.3.1.3. 

Разуме основни смисао и главне информације јасно артикулисаних монолошких 

излагања, прича, презентација и предавања на узрасно адекватне и блиске теме, уз 

одговарајућу визуелну подршку. ПСТ.3.1.4. Разуме основни смисао и може да издвоји 

главне информације из аутентичних подкаста, радио и телевизијских емисија о 

познатим, узрасно адекватним темама (нпр. репортажа, научно-популарних, 

документарних, играних, анимираних филмова, спотова) које слуша/гледа у смисленим 

целинама. ПСТ.3.1.5. Разуме општи смисао и већину фраза и израза сложенијих 

разговетних текстова савремене музике. ПСТ.3.1.6. Разуме општи смисао и може да 

издвоји већину релевантних информација у порукама, писмима и мејловима о блиским 

темама. ПСТ.3.1.7. Разуме упутства која се односе на сналажење на јавним местима 

(нпр. руковање апаратима и уређајима, упозорења, безбедносне информације и сл.). 

ПСТ.3.1.8. Разуме општи смисао и главне информације различитих врста текстова са 

интернета или других писаних медија који су у складу са узрастом и интересовањима 

ученика. ПСТ.3.1.9. Разуме главне идеје, поруке и специфичне информације 

адаптираних верзија белетристике за младе. ПСТ.3.1.10. На основу смисла читавог 

текста и садржаја појединачних делова открива значења непознатих речи и 

конструкција. ПСТ.3.1.11. Разуме експлицитно изражена осећања, жеље и расположења. 

ПСТ.3.1.12. Разуме општи смисао и већину фраза и израза у текстовима из савремене 

музике. ПСТ.3.1.13. Разуме смисао једноставних рекламних порука. 22 ПСТ.3.1.14. 

Проналази потребне информације у речницима, енциклопедијама, брошурама и на 

интернет страницама. ПСТ.3.1.15. Разуме и може да издвоји потребне информације из 

табела, графикона, информатора и сл. ПСТ.3.1.16. Течно и с лакоћом описује себе и 

околину, школски контекст и приватан живот, свакодневне навике, искуства/догађаје из 

прошлости и планове за будућност. ПСТ.3.1.17. Учествује у неформалном и формалном 

разговору (нпр. са наставницима, службеним лицима и сл.), поставља и одговара на 

неколико питања у низу на познате теме у вези са личним потребама, интересовањима, 

обавезама, жељама, уз евентуалну помоћ и понављање. ПСТ.3.1.18. Објашњава зашто му 

се нешто допада или не допада, зашто се слаже или не слаже, зашто нешто воли или не; 

на једноставан начин износи и образлаже своје ставове и мишљење. ПСТ.3.1.19. 

Објашњава оно што не разуме, уме да тражи помоћ и да изрази мишљење/потребу 

расположивим језичким средствима. ПСТ.3.1.20. На једноставан начин излаже на задату 

тему и одговара на питања која се односе на њу. ПСТ.3.1.21. Описује и тумачи податке 

из табела, графикона, информатора и сл. ПСТ.3.1.22. Резимира текст који слуша или 
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чита ослањајући се у мањој мери на језичка средства која се у њему појављују.  

ПСТ.3.1.23. Пише обична и електронска писма у којима са пријатељима и познаницима 

договара активности и једноставним језичким средствима обрађује/спомиње узрасно 

релевантне теме. ПСТ.3.1.24. Пише краће текстове од неколико логички повезаних 

реченица о узрасно релевантним темама (о себи, друштвеном и природном окружењу, 

аспектима приватног и школског живота). ПСТ.3.1.25. Прецизно описује искуства, 

активности и догађаје из садашњости и прошлости у виду дескриптивних и наративних 

текстова користећи познате сложеније језичке структуре и адекватну лексику. 

ПСТ.3.1.26. Пише кратке приче од понуђеног језичког материјала на узрасно адекватне 

теме. ПСТ.3.1.27. Резимира/парафразира одслушан или прочитан текст, ослањајући се 

минимално на језичка средства која се у њему појављују. ПСТ.3.1.28. Описује и тумачи 

податке из табела, графикона, информатора и сл.  ПСТ.3.1.29. На матерњем језику 

саопштава основну тему и појединачне информације нешто опширнијег усменог исказа, 

примереног узрасту и интересовањима. ПСТ.3.1.30. На матерњем језику преноси 

саговорнику тему, садржај и главне информације из краћих и једноставнијих писаних 

текстова (новинских и књижевних), примерених узрасту и интересовањима. 23 

ПСТ.3.1.31. На страном језику саопштава једноставније информације добијене од трећег 

лица у вези с блиским комуникативним ситуацијама и познатим темама. ПСТ.3.1.32. На 

матерњем језику преноси информације, упутства, молбе, савете и сл. добијене од трећег 

лица. 2.  ПСТ.3.2.1. Углавном коректно изговара све гласове и гласовне групе, чак и у 

тежим комбинацијама гласова, уз поштовање акценатско-интонацијских правила или уз 

мање неправилности које не угрожавају разумевање поруке коју жели да саопшти. 

ПСТ.3.2.2. Записује речи и изразе уз минималне ортографске неправилности које не 

ремете разумевање датог записа; познаје и примењује фреквентна правописна правила. 

ПСТ.3.2.3. Познаје и користи одређени број граматичких елемената и конструкција, 

укључујући и најчешће изузетке, као и основне начине творбе и флексије именица, 

глагола, придева, прилога. ПСТ.3.2.4. Користи фреквентне лексичке елементе који се 

односе на теме и ситуације из његовог непосредног искуства. 3.  ПСТ.3.3.1. Разуме 

основне сличности и разлике између своје и циљних култура у различитим аспектима 

свакодневног живота и прихвата постојање разлика. ПСТ.3.3.2. Разуме основне 

сличности и разлике између своје и циљних култура у области умећа живљења и 

прихвата постојање разлика; примењује неке основне елементе у области умећа 

живљења (нпр. начин обраћања и поздрављања). ПСТ.3.3.5. Познаје положај земаља у 

којима се користи страни језик.  ПСТ.3.3.8. Препознаје повезаност најважнијих појава из 

историје циљних култура и опште историје. ПСТ.3.3.9. Препознаје утицај неколико 

најзначајнијих личности и дела из друштвене и уметничке историје циљних култура у 

свету, које доводи у везу са друштвеним и уметничким појавама из наше историје и 

обрнуто. 
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Допунска настава                                                   Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК    

Разред: 6. (ШЕСТИ)    

Циљ Наставне теме 
Број часова 

по темама 

-обнављање и усвајање пређеног градива 

-усвајање и правилна употреба именица у говору И писању 

-усвајање наставака за тврду И меку промену придева И правилна употреба у 

одговарајуцем падезу  

-утврђивање и увезбавање облика личних и присвојних заменица 

-обнајвљање и увезбавање глаголског вида и глаголских времена 

 -усвајање реценицног модела за исказивање времена на сату 

-обнављање и просиривање знања о бројевима 

-гласови и слова 

- Именице 

-придеви 

 

-заменице 

-глаголи 

 

 -бројеви 

 

   УКУПНО 36 

 

Допунска настава         Ваннаставне активности Додатна настава 

Предмет: ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК 

Разред: 6. (Разред)    

Циљ Наставне теме Број часова  

-писање већих целина на основу датих елемената;  

-ступа у дијалог у оквиру 8 до 10 реплика; 

 -разуме песме везане за обрађену тематику; 

 -монолошки, без претходне припреме представља себе и друге. 

-даље усавршава изговор гласова; 

 -користи нове граматичке целине уз нови вокабу- лар; 

 -пише кратка неформална писма разноврсног садржаја 

- -разуме нови текст са мањим бројем непознатих речи; -пише нови текст 

слушањем истог; -од једне врсте речи прави другу са приложеним додацима. 

Приче и предања везане за ову земљу. -монолошки, без претходне припреме 

представља себе и друге; -правилно казује реченице у зависности од времена 

.Природа и опстанак:  

-Биљни и животињски свет који изумире; 

 -Комуникација појединих врста животиња. 

.Руска Федерација: 

 -Обичаји и навике у Великој Британији и Ирској;  

. -Приче и предања везане за ову земљу. 

.Руске реалије: - Знаменитости ових земаља; -

Исказивање хронолошког следа . 

Руска традиција: -Знаменитости земаља чији се 

језик изучава; -руска историј 

.Остало: -Историјски догађаји; -Наука и 
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дешавања; -ради краћи научни рад; -пише дуже саставе. -правилно користи врсте 

речи у монолозима и дијалозима; -упознаје основна правила фонетике и 

морфологије; -правилно казује реченице у зависности од времена. -правилно 

спелује; -зна да користи врсте речи; -добро се служи синтаксом; -правилно 

користи заменице и детерминаторе. -самостално се сналази у проблемима за 

правилно решење граматичких целина; -правилно процењује дати временски 

период за решење задатака 

технологија; -Празници.  

Граматичке целине: - Управни и неуправни 

говор; Множина именица; -Пасивна реченица; -

Заменице (присвојне, рела- тивне); Предлози; 

Кованице; Кондиционали;Везници; Конективи; 

Прилози. -Грађење речи 

Остало: Припреме за такмичење 

   УКУПНО 36 

 

Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборни наставни предмети Слободне наставне активности 

Предмет: ЧУВАРИ ПРИРОДЕ    

Разред: 6. (ШЕСТИ)    

Циљ предмета Наставне теме Задаци 
Начини и поступци 

остваривања програма 

Број часова 

по темама 

 

развијaње пожељног понашања у 

складу са принципима одрживости, 

етичности и права будућих 

генерација на очувану животну 

средину, природу и биодиверзитет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I  

ОДРЖИВОСТ, 

ЖИВОТНА СРЕДИНА И 

УТИЦА ЧОВЕКА 

 

II  

ОДГОВАРАН ОДНОС 

ПРЕМА ОДРЖИВОСТИ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

III  

ОДГОВОРАН ОДНОС 

ПРЕМА ЗДРАВЉУ 

 

IV  

ОДГОВОРАН ОДНОС 

ПРЕМА 

ЖИВОТИЊАМА 

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 

Садржаји програма 

Чувари природе, поред 

основног теоријског 

приступа поседују и 

активни приступ који је 

усмерен ка практичној 

реализацији ван учионице 

и ка изради малих 

пројеката.  

 

 

4 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

7 
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V  

ОДГОВОРАН ОДНОС 

ПРЕМА 

РАЗНОВРСНОСТИ 

ЖИВОГ СВЕТА 

подизање нивоа свести о личном 

ангажовању у заштити и очувању 

животне средине, природе и 

биодиверзитета 

 

 

8 

   УКУПНО 36 

 

Наставни предмет: СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ 

Разред: ШЕСТИ 

 Циљ Изуцавања 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. 

Уценици би требало да се упознају са специфицностима динамике културних промена и да науче како да сагледају себе у 

контексту „другог“ да би сопствени идентитет што потпуније интегрисали у шири контекст сложене садашњости. 

Задаци предмета да ученици кроз наставу усмерену ка упознавању с различитим елементима свакодневног живота, као што су 

односи у породици, исхрана, образовање, дечије игре, забава, станишта, одевање итд. уоче њихову условљеност историским 

процесима и догадјајима. Настава 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 пастоје у датом историском контексту, као и у односу на савремено доба у којем 

ученик живи.  

 

Оперативни задаци: 

           -Разумевање појма свакодневни живот 

          - Разумевање појма прослост 

           -Разумевање знацаја проуцавања свакодневног живота у прослости 

          -Усвајање и продубљивавање знања о разликама између свакодневног живота данас и у прослости 
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           -Упознавање са улогом и значајем грбова и застава 

           - Упознавање са улогом и значајем грбова и застава у прослости српског народа 

           -Упознавање са свакодневним животом у средњем веку 

           - Упознавање са свакодневним животом српског народа у средњем веку 

           -Подстицање ученика на самостални изтраживачки рад 

           -Развијање способности повезивања знања из различитих области 

 

Редни број Назив теме Циљ теме Обраде  Утврђива

ње 

Свега  Врема реализације 

1             УВОД Упознавање са појмовима прошлост, време и 

појмом свакодневног живота   

 

1 

  

1 

 

СЕПТЕМБАР 

2 ГРБОВИ И 

ЗАСТАВЕ НЕКАД И 

САД 

Упознавање са појмом грбова и застава и 

њихова улога и значај у прошлости и 

садашњости 

2 1 3 СЕПТЕМБАР 

3 Свакодневни живот у 

средњем веку у 

Европи 

Упознавање са начином живота, одевањем, 

образовањем, 

исхраном, војском, друштвеним животом, 

болестима и лечењем у средњем веку у Европи 

17 1 18 ОКТОБАР 

НОВЕМБАР 

ДЕЦЕМБАР 

ЈАНУАР 

ФЕБРУАР 

4 Свакодневни живот у 

српским земљама у 

средњем веку 

Упознавање са становањем, одевањем, 

исхраном, лечењем, породићним животом, 

образовањем, друштвеним животом, насеља, 

10 4 14 МАРТ 

АПРИЛ 
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живот у граду и селу, војском и ратовањем итд. МАЈ 

 

 

САДРЖАЈ ПО ТЕМАМА 

ТЕМЕ САДРЖАЈ БРОЈ ЧАСОВА ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

               УВОД Упознавање са појмовима прошлост, време и појмом свакодневног 

живота                             

1 СЕПТЕМБАР 

  ГРБОВИ И ЗАСТАВЕ НЕКАД 

И САД 

Упознавање са појмом грбова и застава и њихова улога и значај у 

прошлости и садашњости, грбове и заставе српског народа у прошлости 

3 СЕПТЕМБАР 

Свакодневни живот у средњем 

веку у Европи 

Упознавање са нацином живота, одевањем, образовањем, исхраном, 

војском ,друштвеним животом, болестима и лечењем у средњем веку у 

Европи 

18 

 

 

ОКТОБАР 

НЕВЕМБАР 

ДЕЦЕМБАР 

ЈАНУАР  

ФЕБРУАР 

Свакодневни живот у српским 

земљама у средњем веку 

Упознавање са становањем, одевањем, исхраном, 

лечењем, породичним животом, образовањем, друштвеним животом, 

насеља, живот у граду и селу, војском и ратовањем итд. 

14 

 

 

МАРТ 

АПРИЛ 

МАЈ 
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Обавезнанастава Обавезна изборна настава Изборни наставни предмети Слободне наставне активности 

Предмет: ЦРТАЊЕ СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ    

Разред: 6. (ШЕСТИ)    

Циљ предмета Задаци Наставне теме 
Начини и поступци остваривања 

програма 

Број часова 

по темама 

Циљ васпитно-

образовног рада у 

настави ликовне 

културе јесте да 

подстиче и развија 

учениково 

стваралачко 

мишљење у складу са 

демократским 

опредељењем 

друштва и карактером 

овог наставног 

предмета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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 интересовањаи 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 азумевања и позитивног 

емоционалног става према 

вредностима израженим и у делима 

различитих подручја уметности; 

- развијање способности за 

препознавање основних својстава 

ЦРТАЊЕ 

-Тачка,линија и смер 

-Слободан ритам маса и 

волумена,бојених 

мрља,линија,светлина 

-Компоновање основних 

тродимензионалних облика 

-Компоновање више ритмичких 

целина у простору(употребни 

предмети) 

-Естетско процењивање 

СЛИКАЊЕ 

-Хроматски и ахроматски скуп 

-Интезивне(јарке,чисте) боје и 

боје ослабљеног 

интезитета(замућене 

боје) 

-Топле и хладне боје 

-Визуелно споразумевање 

-Пантомима,говор тела 

-Амбијент-сценски простор 

-Амбијент-естетска анализа 

ВАЈАЊЕ 

-Тактилне вредности површине и 

облика 

-Чврста и мека форма 

-Моделовање геометријских и 

неправилних форми 

У реализацији ове наставе треба 

инсистирати на већој афирмацији 

тематских јединица у области 

цртања. Односи величина и 

развијање осетљивости за схватање 

композиције као целине су 

неопходни садржаји којима се 

продубљују сазнања која се не могу 

реализовати у редовно-часовном 

систему.У целини сликање треба 

посебно обратити пажњу на појам 

боје и њена својства.Треба 

размотрити све поделе боја,од 

хроматских преко 

ахроматских,основних и изведених 

боја,топлих и хладних.Посебну 

пажњу посветити 

комплементарним бојама. 

У области вајарства треба обратити 

пажњу на основна својства 

вајања,на текстуру,тактилни 

третман форме,чврсте и меке 

горме,конвексно-

конкавно,отворено-

затворено.Треба имати у виду 

основне геометријске облике и 

однос између органске и 

неорганске форме,као и однос 

 

3 

2 

 

3 

 

3 

 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

3 

 

1 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

2 

2 
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традиционалне, модерне и савремене 

уметности. 

 

-Конвексна и конкавна форма 

-Односи маса и волумена 

-Естетска анализа 

између предмета сагледавањем 

пропорција. 

У целини сликање 

2 

 

2 

   УКУПНО 36 

 

Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: ХОР И ОРКЕСТАР    

Разред: 6. (ШЕСТИ)    

Циљ предмета Задаци Наставне теме Начини и поступци остваривања програма 

Број 

часова по 

темама 

-развијање интересовања за 

музичку уметност 

-упознавање музичке традиције и 

културе како свога тако и других 

народа 

-развијање музичке способности 

-развијање зеље за активним 

музицирањем,певањем  у 

хорским ансамблима,свирање у 

оркестру 

-подстицање,неговање смисла за 

заједничко музицирање 

-развијање уметничког укуса 

 

 

 

упознавање ученика са 

првилним дисањем  и 

поставком гласа 

-рад са ученицима на 

вокалној техници 

-рад на вокализама 

-упознавање боје 

тона,појединачно,код 

сваког ученика 

-сврставање ученика у 

одређени глас-

сопран,алт 

-уједначавање регистра у 

хорском певању 

-ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

 

 

 

 

 

-СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ 

 

-СТВАРАЊЕ 

МУЗИКЕ 

-извођење дела високе уметничке вредности, 

домаћих и страних композитора 

-упознавање са дечјим хорским композицијама,и 

начином певања  у хору 

-коришћење одговарајућих приручника,збирака,за 

поједине инструменте 

-композиције у оригиналном  облику или 

прилагођене саставу ученика 

-извођење домаћих и страних композитора  

различитих епоха 

-навикавање на пажљиво слушање музике 

-кроз слушна искуства различитих 

примера,усвојити и препознати боје 

гласова,инструмената,музичких састава 

-подстицање ученика на изражајно извођење 

20 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

6 

   УКУПНО 36 
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Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО 

ВАСПИТАЊЕ 

   

Разред: 6. (ШЕСТИ)    

Циљ предмета Наставне теме Исходи 

Начини и 

поступци 

остваривања 

програма 

Број часова по темама 

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 

условим живота и рада. 

1. Физичке способности 

2. Моторичке вештине, спорт и 

спорстске дисциплине: 

3. Физичка и здравствена 

култура  

2/1.Атлетика; доводи у везу развој 

физичких способности са атлетским 

дисциплинама  

2/2. Схвата вредности спортске гимнастике 

за сопствени развој  

2/3. Изводи елементе кошаркашке технике, 

примењује основне елементе тактике у 

одбрани и нападу, учествује на унутар 

одељењским такмичењима 

 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

остварује се кроз 

наставу у трајању 

2 школска часа 

недељно а на 

основу програма 

петог разреда 

базираног на 

континуитету 

усвојених знања, 

вештина, ставова и 

вредности из првог 

циклуса основног 

образовања и 

васпитања. 

 

 

1.Атлетика 21час 

 

 

2. Гимнастика 10 часова 

 

 

3. Кошарка 31 час 

 

 

4.Зравствено васпитање 

4 часа 

 

 

5.Тестирање и мерење 6 

часова 

   УКУПНО 72+54 
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Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: ОБАВЕЗНА ФИЗИЧКА  

АКТИВНОСТ 

   

Разред: 6. (ШЕСТИ)    

Циљ предмета Наставне теме Исходи 
Начини и поступци остваривања 

програма 
Број часова по темама 

Циљ наставе обавезних 

физичких активности је 

да разноврсним и 

систематским обучавањем 

допринесе остваривању 

циља физичког васпитања 

као интегралног дела 

васпитно-образовног 

система у целини, а да 

при том задовоље 

индивидуалне потребе 

ученика њихову 

радозналост и жеље за 

достигнућима у 

наведеним областима. 

 

 

1.Мали фудбал 

 

 

 

2. Кошарка 

 

 

3. Атлетика 

Изводи елементе кошаркашке  

технике као и технике малог  

фудбала,  примењује основна 

правила у кошарци и малом 

фудбалу,  користи елементе 

кошарке и малог фудбала у 

игри, примењује основне 

елементе  тактикеигре у  

нападу  и  одбрани у кошарци 

и малом фудбалу, учествује на 

унутародељењским 

такмичењима, разликује 

атлетске дисциплине, развија 

своје моторичке способности 

применом вежбања из 

атлетике. 

Обавезне физичке активности ученика 

доприносе остваривању постављеног 

циља и исхода физичког и 

здравственог васпитања. Ове 

активности се организују у оквиру 

редовног распореда или према 

посебном распореду а у складу са 

просторним могућностима школе у 

трајању од 1,5 школских часова 

недељно и то на следећи начин: 

реализује се у трајању од 45 минута 

недељно а у школама које имају 

одговарајуће материјално техничке 

услове фонд од ½ школског часа може 

се реализовати тако што ће ученици 

имати сваке друге недеље још један 

час ових активности. У другачије 

организованим школама овај фонд од 

½ часа  на недељном нивоу реализује 

се кумулативно једном у тромесечју   

у укупном трајању од 6 школских 

часова. 

 

 

 

1.Мали фудбал 24 часа 

 

2. Кошарка 26 часова  

 

3. Атлетика 4 часа  

 

Укупно 54 часа  

   УКУПНО 72+54 
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VII РАЗРЕД 

Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК    

Разред: 7. (СЕДМИ)    

Циљ предмета Задаци Наставне теме 
Начини и поступци остваривања 

програма 

Број 

часова 

по 

темама 

Циљ наставе српског језика 

јесте да ученици овладају 

основним законитостима 

српског књижевног језика, 

на којем ће се усмено и 

писмено правилно 

изражавати, да упознају, 

доживе и оспособе се да 

тумаче одабрана књижевна 

дела, позоришна, филмска и 

друга уметничка остварења 

из српске и светске баштине. 

 

 

 

 

Систематизација и проширивање знања о врстама 

речи и њиховим граматичким категоријама, значењу 

 

предикатске реченице и напоредни односи међу 

њима у оквиру комуникатив

усвајање књижевних и функционалних појмова 

према захтевима прог

сугестивни опис; техничко и сугестивно 

информативно читање и упућивање ученика у 

читање с оловком у руци (подвлачење, 

обележавање, записивање). 

 

 

Граматика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Језичка 

култура 

 

Књижевност 

У настави језика ученици се 

оспособљавају за правилну усмену и 

писмену комуникацију стандардним 

језиком . 

Основни програмски захтев у настави 

гарматике јесте да се ученицима језик 

представи и тумачи као систем. Ниједна 

језичка појава не би требало да се 

изучава изоловано,ван контекста у којем 

се остварује њена функција. Поступност 

се обезбеђује самим избором и 

распоредом наставних садржаја. 

Селективност се остварује избором 

најосновнијих језичких законитости и 

информација о њима. 
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Предмет: Српски језик 

Разред: Седми 

Наставне теме Образовни стандарди по нивоима Начин провере 

  

  

  

              

  

  

                Књижевност 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Основни ниво 
  
CJ.1.4.1. повезује наслове прочитаних књижевних дела (предвиђених програмом 

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 и место радње, лик... 
CJ.1.4.8. има изграђену потребу за читањем књижевноуметничких текстова и 

поштује национално, књижевно и уметничко наслеђе* 
CJ.1.4.9. способан је за естетски доживљај уметничких дела* 
  
Средњи ниво 

  
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.2.4.7. разликује облике казивања у књижевноуметничком тексту: приповедање, 

описивање, монолог/унутрашњи монолог, дијалог 
CJ.2.4.8. уочава разлику између препричавања и анализе дела 
CJ.2.4.9. уме да води дневник о прочитаним књигама* 
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.2.4.4. разликује књижевнонаучне врсте: дневник 
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 
  
  
Напредни ниво 

  

  

ПОСМАТРАЊЕ 
  

ПРИГОДНО (слободно 

посматрање,проводи се по унапред 

разрађеном плану,без унапред 

припремљених инструмената,уз вођење 

белешки) 

СИСТЕМАТСКО(намерно 

,структуисано посматрање са утврђеним 

циљем и предметом посматрања 

,проводи се са унапред припремљеним 

инструментом) 

  

ИСПИТИВАЊЕ 
  

УСМЕНО(разговор;усмено излагање 

ученика на задате теме;ученико 

објашњавање појава, 

процеса,појмова; јавно презентовање 

самосталног или групног рада; 

дискусија; расправа; летеће усмено 

испитивање целе групе или одељења; 

ПИСМЕНО(диктати;краће писмено 

одговарање;писмени тематски 

радови;контролни задаци) 

ТЕСТИРАЊЕ 
  

ОБАВЕЗНО ИНИЦИЈАЛНО 

ТЕСТИРАЊЕ   почетком школске 

године као основа за даље планирање; 
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                Граматика 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
CJ.3.4.1. наводи наслов дела, аутора, род и врсту на основу одломака, ликова 

карактеристичних тема и мотива 
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* 
 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 
  
  

Основни ниво 

  
CJ.1.3.1. зна особине и врсте гласова; дели реч на слогове у једноставнијим 

примерима 
CJ.1.3.4. препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије променљивих 

речи; примењује књижевнојезичку норму у вези с облицима речи ) 
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.1.3.12. познаје основне лексичке појаве: једнозначност и вишезначност речи; 

основне лексичке односе: синонимију, антонимију, хомонимију; метафору* као 

лексички механизам 
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 
в) CJ.1.3.17. разликује појмове књижевног и народног језика 
  
CJ.1.3.21. разуме важност књижевног језика за живот заједнице и за лични 

развој* 

НЕСТАНДАРДИЗОВАНИ ТЕСТОВИ-

које наставници самостално конструишу 

КРИТЕРИЈУМСКИ 

ТЕСТОВИ(проверавање усклађености 

постигнућа ученика  са образовним 

стандардима 

ПРИГОДНИ ТЕСТОВИ(писмени и 

контролни задаци) 

СИТУАЦИОНИ 

ТЕСТОВИ(испитивање и оцењивање 

вештина,извођење одређених 

активности,практичних радњи) 

УЧЕНИЧКИ РАДОВИ 
  

продукти ученичких 

активности:(специфичност предмета) 

цртежи,постери,панои,конструкторски 

материјали, 

домаћи задаци 

  

ЗАЈЕДНИЧКО ОЦЕЊИВАЊЕ 

УЧЕНИКА ОД СТРАНЕ 

НАСТАВНИКА И УЧЕНИКА 
  

МЕЂУСОБНО ОЦЕЊИВАЊЕ 

УЧЕНИКА БЕЗ НЕПОСРЕДНОГ 

УЧЕШЋА НАСТАВНИКА 

САМООЦЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА 
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Средњи ниво 
  
 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 (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.2.3.10. 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) 
  
Напредни ниво 
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 научнопопуларнимsтекстовима, намењеним 

младима, и правилно их употребљава 
  
Основни ниво 
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 Језичка култура 

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 
1.1.2. разликује уметнички и неуметнички текст; уме да одреди сврху текста: 

експозиција (излагање), дескрипција (описивање), нарација (приповедање), 

аргументација 
 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, садржај); 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 
CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу   
CJ.1.2.3. саставља једноставан експозиторни, наративни и дескриптивни текст и 

уме да га организује у смисаоне целине (уводни, средишњи и завршни део текста) 
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.1.2.7. зна да се служи Правописом (школским издањем)* 
CJ.1.2.8. примењује правописну норму (интерпункција у сложеној реченици) у 

једноставним примерима 
CJ.1.2.9. има изграђену језичку толеранцију и негативан став према језику 

дискриминације и говору мржње* 
Средњи ниво 
  
CJ.2.1.1. чита текст користећи различите стратегије читања: „летимично читање“ 

(ради брзог налажења одређених информација); читање „с оловком у руци“ (ради 

учења, ради извршавања различитих задатака, ради решавања проблема); читање 

ради уживања* 
  
CJ.2.1.2. познаје врсте неуметничких текстова (излагање, технички опис, 

техничко приповедање, расправа, реклама) 
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CJ.2.1.4. разликује све делове текста и књиге, укључујући индекс, појмовник и 

библиографију и уме њима да се користи 
  
CJ.2.2.1. саставља експозиторни, наративни и дескриптивни текст, који је 

јединствен, кохерентан и унутар себе повезан 
CJ.2.2.3. пише резиме краћег и/или једноставнијег текста 
CJ.2.2.5. зна правописну норму и примењује је у већини случајева 
  
 Напредни ниво 
  
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 
CJ.3.2.1. организује текст у логичне и правилно распоређене пасусе; одређује 

прикладан наслов тексту и поднаслове деловима текста 
CJ.3.2.2. саставља аргументативни текст 
CJ.3.2.4. пише резиме дужег и/или сложенијег текста 
CJ.3.2.5. зна и доследно примењује правописну норму 

  
 

Допунска настава Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК    

Разред: 7. (СЕДМИ)    

Циљ Наставне теме 
Број часова по 

темама 

Препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије променљивих речи; 

примењује књижевнојезичку норму у вези с облицима речи . 

Препознаје синтаксичке јединице (реч, синтагму, предикатску реченицу и 

комуникативну реченицу). 

Одређује реченичне и синтагматске чланове у типичним (школским) примерима 

Правилно употребљава падеже у реченици и синтагми. 

Примењује правописну норму (из сваке правописне области) у једноставним 

примерима. 

 

 

Граматика  
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Разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и ауторска књижевност).  

Разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму . 

Препознаје врсте стиха (римовани и неримовани; осмерац и десетерац). 

Препознаје различите облике казивања у књижевноуметничком тексту: нарација, 

дескрипција, дијалог и монолог . 

Препознаје постојање стилских фигура у књижевноуметничком тексту (епитет, 

поређење, ономатопеја). 

Препознаје различите функционалне стилове на једноставним примерима. 

 Разликује основне делове текста и књиге (наслов, наднаслов, поднаслов, основни 

текст, поглавље, пасус, садржај); служи се садржајем да би пронашао одређени 

део текста . 

Проналази и издваја основне информације из текста према датим критеријумима. 

 

 

 

 

 

 

Књижевност 

 

 

 

 

 

Језичка култура 

   УКУПНО 36 

 

Допунска настава                                                   Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК    

Разред: 7. (СЕДМИ)    

Циљ Наставне теме 
Број часова по 

темама 

 

Вежбе у правилном акцентовању. Коришћење речника да би се 

проверио акценат.Вежбе на тежим експозиторним текстовима: 

уочавање основних информација, извођење закључака, упоређивање 

информација из више дужих текстова, резимирање. Прављење легенди 

и табела.   

 

Анализа реченица и синтагми. Претварање активних реченица у 

пасивне и обрнуто. Анализа случајева у којима то није могуће (нпр. у 

правом презенту могућан је само повратни пасив, и то не од свих 

глагола; пасивну реченицу није могуће претворити у активну ако не 

знамо вршиоца радње, итд.). 

 

 

Језичка култура 

 

 

 

 

 

Језик (граматика) 
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Анализа лирске и епске песме – језичко-стилска средства као 

интеграциони чиниоци интерпретације. Анализа драмског књижевног 

дела – уочавање битних одлика. Разлика између драмског књижевног 

дела и позоришне представе. Анализа савременог књижевног дела по 

слободном избору ученика. Коришћење основне литературе о делима и 

писцима. Формирање властитог мишљења о књижевном делу. Анализа 

домаћег филма са посебним акцентом на визуелним и акустичким  

ефектима. 

 

 

Књижевност 

   УКУПНО 36 

 

 

Допунска настава         Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет:  

Разред: 7. (СЕДМИ)    

Циљ Наставне теме Број часова  

Циљ литерарне секције је да окупи заинтересоване ученике за писање, читање, 

креативно размишљање и уопште за књижевност. Секција помаже свим 

ученицима који желе да се усавршавају и развијају свој креативни таленат. На 

литерарној секцији ученици развијају културу писменог изражавања, сликовитост 

и јасност, маштовитост и креативност. Кроз разноврсне активности ученици 

развијају и етичке и моралне принципе као и способност логичког закључивања и 

слободног изражавања мисли и идеја. 

Циљеви секције су развојни и обухватају развијање вербалних ( логичких, 

реторичких, комуникационих... ) способности ученика кроз медијум писаних 

задатака. Кроз овакав вид наставе требало би доћи до комплетног унапређења 

језичких способности ученика ( дакле и говорне продукције ), способности 

логичког закључивања и слободног изражавања мисли и идеја. 

 

 

Књижевност 

 

 

Језик  

 

 

 

 

Језичка култура 

 

   УКУПНО 36 
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Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: СТРАНИ ЈЕЗИК    

Разред: 7. (СЕДМИ)    

Циљ предмета Задаци Наставне теме 
Начини и поступци остваривања 

програма 

Број 

часова 

по 

темама 

Циљ  наставе енглеског језика јесте да сви 

ученици стекну базичну језичку 

писменост и да ка реализацији стандарда 

образовних постигнућа, да се оспособе да 

решавају проблеме и задатке у новим и 

непознатим напредују ситуацијама,да 

изразе и образложе своје мишљење и 

дискутују са другима као и да овладају 

комуникативним вештинама и развоју 

способности и метода учења енглеског 

језика. 

 

 

 

- стварање разноврсних 

могућности да кроз различите 

садржаје сврха, циљеви и задаци 

наставе буду у пуној мери 

реализовани 

- развијање сазнајних и 

интелектуалних способности 

ученика- стицање позитивног 

односа према енглеском језику и 

култури 

-стицање свести и сазнања о 

функционисању енглеског и 

матерњег језика 

1. Introduction 

2. The past and 

the present 

3. Fame and 

fortune 

4. Health and 

safety 

5. Heroes 

6. Our 

surrounding 

7. Human 

relationships 

8. Оther 

Активности наставе енглеског 

језика планирају се и организују 

се тако да буду функцијa неког 

задатка који се без употребе тог 

језика не би могао остварити. 

Притом, задатак треба да садржи 

различите могућности решења, 

како би сви ученици, у складу са 

својим способностима, 

интересовањима и познавањем 

или непознавањем енглеског 

језика, могли да учествују у 

његовом остваривању. 

4 

10 

 

10 

10 

 

10 

10 

10 

 

8 

   УКУПНО 72 

Предмет: Енглески језик 

Разред: седми 

Наставне теме Образовни стандарди по нивоима Начин 

провере 

9. Introduction 

10. The past 

and the 

present 

Основни ниво 

- 1.3.1 Ученик разуме основне појаве и процесе циљне културе. 

- 1.1.5 Разуме предмет разговора других лица о њему познатим темама. 

- 1.1.9 Разуме општи смисао и најважније информације у текстовима. 

- 1.1.14 Поставља и одговара на питања која се односе на изражавање допадања и недопадања, слагања и 

 

 

- Стард

андиз
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11. Fame and 

fortune 

12. Health and 

safety 

13. Heroes 

14. Our 

surrounding 

15. Human 

relationship

s 

16. Оther 

 

неслагања користећи једноставна језичка средства. 

- 1.1.20 Повезује исказе у краћи текст. 

- 1.2.3 Познаје и користи одређени број фреквентних морфолошких облика и синтаксичких структура у оквиру 

наученог репертоара језичких средстава. 

- 1.3.4 Познаје неколико најпознатијих историјских и савремених личности циљних култура; наводи и на 

матерњем језику даје основне податке о некој личности из циљних култура за коју показује интересовање. 

 

Средњи ниво 
- 2.1.3 Разуме основни смисао и главне информације споријих, јасно артикулисаних монолошких излагања и 

прича о познатим и узрасно адекватним темама, уз одговарајућу визуелну подршку, паузе и понављања. 

- 2.1.4 Разуме основни смисао и главне информације из подкаста, радио и телевизијских емисија о познатим и 

узрасно адекватним темама, уколико се говори споро и разговетно. 

- 2.1.9 Разуме општи смисао једноставних књижевних текстова прилагођених узрасту и интересовањима. 

- 2.1.10 Разуме општи смисао и једноставније формулације у текстовима савремене музике. 

- 2.1.15 Поставља и одговара на  питања, о познатим темама, у вези са личним потребама, интересовањима, 

обавезама, жељама, уз одговарајућу помоћ саговорника и понављање. 

- 2.1.17 Размењује  информације о плановима и обавезама. 

- 2.1.18 Једноставним језичким средствима пореди људе, ствари и појаве. 

- 2.1.23 Описује искуства, активности и догађаје из прошлости користећи једноставније језичке структуре и 

увежбану лексику. 

- 2.2.3 Познаје и користи једноставније граматичке елементе и конструкције. 

- 2.3.7 Препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са појавама из садашњости циљних култура. 

- 2.3.8 Представља и укратко описује на циљном језику неколико познатих личности и појава из циљних 

култура, као и оне за које показује интересовање. 

 

Напредни ниво 
- 3.1.14 Разуме основни смисао и може да издвоји главне информације из аутентичних подкаста, радио и 

телевизијских емисија о познатим, узрасно адекватним темама (нпр. репортажа, научно-популарних, 

документарних, играних, анимираних филмова, спотова) које слуша/гледа у смисленим целинама. 

- 3.1.9 Разуме главне идеје, поруке и специфичне информације адаптираних верзија белетристике за младе 

- 3.1.10 На основу смисла читавог текста и садржаја појединачних делова открива значења непознатих речи и 

конструкција. 

- 3.1.11 Разуме експлицитно изражена осећања, жеље и расположења. 

- 3.1.19 Објашњава оно што не разуме, уме да тражи помоћ и да изрази мишљење/потребу расположивим 

језичким средствима. 

- 3.1.21 Описује и тумачи податке из табела, графикона, информатора и сл. 

- Пише кратке приче од понуђеног језичког материјала на узрасно адекватне теме. 

- 3.1.22 Резимира/парафразира одслушан или прочитан текст, ослањајући се минимално на језичка средства 

која се у њему појављују. 

- 3.1.31 На страном језику саопштава  информације добијене од трећег лица у вези с блиским комуникативним 

ситуацијама и познатим темама. 

- 3.2.4 Користи фреквентне лексичке елементе који се односе на теме и ситуације из његовог непосредног 

искуства. 

овани 

тесто

ви 

- Писм

ени 

задац

и 

- Дикта

т 

- Прево

д са 

стран

ог на 

матер

њи 

језик 

и са 

матер

њег 

на 

стран

и 

језик 
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- 3.3.7 Познаје најтипичније представнике појединих екосистема света где се користи страни језик и доводи их 

у везу са одликама екосистема. 

- 3.3.8 Препознаје повезаност најважнијих појава из историје циљних култура и опште историје. 

 

 

 

 

Допунска настава Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: СТРАНИ ЈЕЗИК    

Разред: 7. (СЕДМИ)    

Циљ Наставне теме 
Број часова по 

темама 

Циљеви допунске наставе: 

 Усвајање наставних 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 савладавање 

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. 

      1.Introduction 

              2.The past and 

the present 

3.Fame and 

fortune 

4.Health and 

safety 

5.Heroes 

6.Our 

surrounding 

7.Relationships 

8.Оther 

 

 

   УКУПНО 32 

 

Допунска настава Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет:  

Разред: 7. (СЕДМИ)    

Циљ Наставне теме Број часова 

Циљ програма ваннаставних активности у основној школи једа се ученицима 

омогући да открију, задовоље и даље развију интересовања, склоности и 

способности за поједине области живота, рада и стваралаштва. Њима се битно 

1. Introduction 

2. The past and the present 

3. Fame and fortune 
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доприноси социјализацији потреба и мотива деце, свестраном и слободном 

васпитању ученика. 

4. Health and safety 

5. Heroes 

6. Our surrounding 

7. Human relations 

8. Other 

   УКУПНО 32 

 

Обавезнанастава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: ЛИКОВНА КУЛТУРА    

Разред: 7. (СЕДМИ)    

Циљ предмета Задаци Наставне теме 
Начини и поступци остваривања 

програма 

Број часова 

по темама 

Циљ наставе ликовне културе 

јесте да се осигура да сви 

ученици стекну базичну , 

језичку и уметничку 

писменост и да напредују ка 

реализацији одговарајућих 

стандарда образовних 

постигнућа, да се оспособе да 

решавају проблеме и задатке 

у новим 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 

Задаци се састоје у стварању 

разноврсних могућности да кроз 

различите садржаје и облике рада 

током наставе ликовна култура буду 

у пуној мери реализовани развијању 

ученикове способности за: 

-коришћење свих ликовних 

елемената 

-ликовни стваралачки рад 

-коришћење различитих материјала 

и медијума 

-усвајање естетских критеријума за 

креативно мишљење 

-доживљавање ликовних 

уметничких дела у оквиру културне 

баштине за препознавање 

савремених кретања у уметности 

свог и других народа 

-визуелну перцепцију 

-критичко мишљење 

-оплемењивање животног радног 

-Арабеска 

-Пропорције 

-Композиција и 

простор: 

-равнотежа облика и 

масе у простору 

-равнотежа боје у 

простору 

-компоновање 

величина у простору 

-компоновање више 

ритмичких целина 

различитог зналења у 

простору 

-понављање и 

степеновање облика у 

простору 

-контраст,светлина, 

површина и облика 

у одређеном простору 

-сродност ликовних 

Токомо остваривања програма 

потребно је уважити високу образовну 

и мотивациону вредност активних и 

интерактивних метода наставе те кроз 

све програмске целине осигурати да 

најмање једна трећина наставе буде 

организована употребом ових метода. 

Користити задатке који захтевају 

примену наученог у разумевању и 

решавању свакодневних проблемских 

ситуација препоручених од стране 

Министарства,а приликом оцењивања 

обезбедити да су ученици информисани 

о критеријумима  на основу којих су 

оцењивани. 

Важност у усаглашавању образовно-

васпитних задатака са побуђеним 

интересовањем ученика да ове задатке 

прихвате на нивоу 

самоиницијативе,односно у складу са 

властитом израженом потребом. 

1+3 

1+3 

17+2+1 
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наставног предмета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

простора 

-активно стваралачко деловање у 

културном и уметничком животу 

средине 

-активно естетско унапређивање 

своје околине и очување природе и 

баштине зацичаја и домовине 

-неговање укупних  људских 

достигнућа 

-будућа занимања,професионалну 

орјентацију 

-еманципацију личности ученика 

-културу рада 

Оперативни задаци: 

-проширење искуства у ликовном 

изражавању и развијању ликовно-

естетског сензибилитета 

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 

-да се оспособе да повезују ликовни 

рад са литерарним и сценским 

изразом,звуком и покретом 

-упознају вредности споменика 

културе и своју културну баштину 

вредности у 

одређеном простору 

-композиција и 

простор 

-композиција и 

простор 

-Обједињавање 

покрета,игре и звука 

-Фотографија 

Садржај програма треба тумачити 

различитим примеренимметодама како 

би ученици  поступно и спонтано 

усвајали нова сазнања. 

Неопходно је на сваком часу тематску 

јединицу илустровати адекватним 

ликовно-уметничким делом. 

 

 

 

 

 

 

 

2+4 

 

2 

 

 

   УКУПНО 36 
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Предмет: ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Разред: СЕДМИ 

Наставне теме Образовни стандарди по нивоима Начин провере 

-АРАБЕСКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛК.1.1.3. – описује свој ради ирадове других (нпр. исказује утисак) 

ЛК.1.3.1. – описује разлике које уочава на уметничким радовима из различитих 

земаља, култура и периода 

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.2.2.1. – одабира адекватан садржај да би представио неку идеју или концепт 

ЛК.2.3.1. – лоцира одабрана уметничка дела у историјски и друштвени контекст 

ЛК.3.1.2. – одабира адекватна средства (медиј,материјал, технику, поступак) 

помоћу којих ће на најбољи начин реализовати своју (одабрану) идеју 

ЛК.3.2.1. – одабира адекватна средства (медиј,материјал, технику, поступак) 

помоћу којих 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 

ЛК.3.2.4. – уочава међусобну повезаност елемената, принципа и садржаја на свом 

раду и радовима других 

ЛК.3.3.1. – анализира одабрана уметничка дела у односу на време настанка и 

према културној припадности (описује основне карактеристике,намеру 

уметника...) 

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.1.1.2. – изводи дводимензионалне и тродимензионалне радове 

ЛК.1.1.3. – описује свој рад и радове других (нпр. исказује утисак) 

ЛК.1.3.3. – познаје места и изворе где може да прошири своја знања везана за 

визуелне уметности ( нпр. музеј, галерију, атеље, уметничка радионица...) 

ЛК.2.1.1. – познаје и користи (у свом раду) основне изражајне могућности 

класичних и савремених медија, техника и материјала визуелних уметности 

Осмислити задатке који тестирају 

дефинисана знања и вештине. 

Користити два типа задатака:папир-

оловка задаци и практични задаци. 

Папир-оловка процењује ученикова 

знања о медијима,техникама и 

елементима визуелне уметности, док 

практични задаци процењују 

стварање(извођење). 

Задаци папир-оловка укључују и процену 

ученикових способности формулисања 

става и вредновања одабраних 

уметничких дела и сопствених радова. 
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-ПРОПОРЦИЈЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-КОМПОЗИЦИЈА И 

ПРОСТОР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.2.2.2. – образлаже свој рад и радове других (нпр. наводи садржај, 

тему,карактеристике технике...) 

ЛК.2.3.1. – лоцира одабрана уметничка дела у историјски и друштвени контекст 

ЛК.3.1.2. – одабира адекватна средства (медиј, материјал, технику, поступак) 

помоћу којих ће на најбољи начин реализовати своју (одабрану) идеју 

 

 

ЛК.1.1.1. – разликује и користи (у свом раду) основне медије, материјале и 

технике (цртање, сликање, вајање) визуелних уметности 

ЛК.1.1.2. – изводи дводимензионалне и тродимензионалне радове 

ЛК.1.1.3. – описује свој ради ирадове других (нпр. исказује утисак) 

ЛК.1.3.1. – описује разлике које уочава на уметничким радовима из различитих 

земаља, култура и периода 

ЛК.1.3.2. – зна да наведе различита занимања за која су потребна знања и вештине 

стечене учењем у визуелним уметностима ( нпр. костимограф, дизајнер, 

архитекта...) 

ЛК.1.3.3. – познаје места и изворе где може да прошири своја знања везана за 

визуелне уметности ( нпр. музеј, галерију, атеље, уметничка радионица...) 

ЛК.1.3.4. – зна неколико примера примене визуелних уметности у свакодневном 

животу 

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.2.2.1. – одабира адекватан садржај да би представио неку идеју или концепт 

ЛК.2.2.2. – образлаже свој рад и радове других (нпр. наводи садржај, 

тему,карактеристике технике...) 

ЛК.2.3.1. – лоцира одабрана уметничка дела у историјски и друштвени контекст 

ЛК.3.1.1. – познаје и користи различите изражајне могућности класичних и 

савремених медија, техника и материјала визуелне уметности 

ЛК.3.1.2. – одабира адекватна средства (медиј, материјал, технику, поступак) 

помоћу којих ће на најбољи начин реализовати своју (одабрану) идеју 

ЛК.3.2.1. – одабира адекватна средства (медиј, материјал, технику, поступак) 

помоћу којих 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 
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ЛК.3.2.3. – користи тачне термине (нпр. текстура, ритам, облик...) из визуелних 

уметности (примерене узрасту и садржају) када образлаже своj рад и радове 

других 

ЛК.3.2.4. – уочава међусобну повезаност елемената, принципа и садржаја на свом 

раду и радовима других 

ЛК.3.3.1. – анализира одабрана уметничка дела у односу на време настанка и 

према културној припадности (описује основне карактеристике,намеру 

уметника...) 

ЛК:3.3.2. – описује потребна знања и вештине који су неопходни у занимањима 

везаним за визуелне уметности 

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.1.1.1. – разликује и користи (у свом раду) основне медије, материјале и 

технике (цртање, сликање, вајање) визуелних уметности 

ЛК.1.1.3. – описује свој ради ирадове других (нпр. исказује утисак) 

ЛК.1.3.1. – описује разлике које уочава на уметничким радовима из различитих 

земаља, култура и периода 

ЛК.1.3.4. – зна неколико примера примене визуелних уметности у свакодневном 

животу 

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.2.2.1. – одабира адекватан садржај да би представио неку идеју или концепт 

ЛК.2.2.2. – 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.3.1.2. – одабира адекватна средства (медиј, материјал, технику, поступак) 

помоћу којих ће на најбољи начин реализовати своју (одабрану) идеју 

ЛК.3.2.1. – одабира адекватна средства (медиј, материјал, технику, поступак) 

помоћу којих 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 
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-ОБЈЕДИЊАВАЊЕ 

ПОКРЕТА ИГРЕ И 

ЗВУКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ФОТОГРАФИЈА 

 

 

 

 

 

 

других 

ЛК.3.2.4. – уочава међусобну повезаност елемената, принципа и садржаја насвом 

раду и радовима других 

ЛК.3.3.1. – анализира одабрана уметничка дела у односу на време настанкаи 

према културној припадности (описује основне карактеристике,намеру 

уметника...) 

ЛК:3.3.2. – описује потребна знања и вештине који су неопходни у занимањима 

везаним за визуелне уметности 

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.1.1.1. – разликује и користи (у свом раду) основне медије, материјале и 

технике (цртање, сликање, вајање) визуелних уметности 

ЛК.1.1.3. – описује свој ради ирадове других (нпр. исказује утисак) 

ЛК.1.3.2. – зна да наведе различита занимања за која су потребна знања и вештине 

стечене учењем у визуелним уметностима ( нпр. костимограф, дизајнер, 

архитекта...) 

ЛК.1.3.3. – познаје места и изворе где може да прошири своја знања везана за 

визуелне уметности ( нпр. музеј, галерију, атеље, уметничка радионица...) 

ЛК.1.3.4. – зна неколико примера примене визуелних уметности у свакодневном 

животу 

ЛК.2.1.1. – познаје и користи (у свом раду) основне изражајне могућности класич 

них 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.2.2.1. – одабира адекватан садржај да би представио неку идеју или концепт 

ЛК.3.1.2. – одабира адекватна средства (медиј, материјал, технику, поступак) 

помоћу којих ће на најбољи начин реализовати своју (одабрану) идеју 

ЛК.3.2.1. – одабира адекватна средства (медиј, материјал, технику, поступак) 

помоћу којих 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.3.3.3. – 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. 
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Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА    

Разред: 7. (СЕДМИ)    

Циљ предмета Задаци Наставне теме Начини и поступци остваривања програма 
Број часова 

по темама 

-да ученици стекну базичну и 

уметничку писменост 

-да умеју изразити и 

образложити своје мишљење 

дискутовати са другима 

-упознавање музичке културе 

кроз обраду тема повазаних са 

музиком различитих епоха 

-развијање музикалности и 

креативности 

-неговање смисла за 

заједничко 

и индивидуално музицирање у  

свим облицима васпитно-

образовног рада са ученицима 

 

 

-стицање знања о 

музици различитих 

епоха 

-развијање способности 

извођења музике 

певањем и свирањем 

-развијање навике 

слушања музике 

-подстицање доживљаја 

и оспособљавање за 

разумевање музике 

-подстицање 

креативности у свим 

музичким 

активностима 

-упознавање основа 

музичке писмености 

-УПОЗНАВАЊЕ 

МУЗИКЕ 

РАЗЛИЧИТИХ 

ЕПОХА И 

ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

 

 

 

-ОСНОВЕ МУЗИЧКЕ 

ПИСМЕНОСТИ 

 

 

 

 

-СТВАРАЊЕ 

МУЗИКЕ 

-користити следеће наставне 

методе,дијалошка,монолошка,демонстрације 

-код обраде тема обавезно користити очигледна 

средства и увек их повезивати са слушним 

примерима и извођачком праксом 

-упознавање музичких дела стваралаца и извођача 

-обнављање предзнака 

-обрада мешовитих тактова 

-обнављање ознака за динамику,простих,парних и 

непарних тактова 

-обновити научене лествице и упознати акорде на 

главним ступњевима Ц-дура,каденце,мелодијског 

мола 

-певање песама по слуху и из нотног текста 

-импровизација мелодије на задати текст 

-импровизација покрета уз музику 

22 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

4 

   УКУПНО 36 
 

 

Предмет:музичка култура 

Разред:7 

Наставне 

теме 

Образовни стандарди по нивоима Начин провере 
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1.Знање и 

разумевање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Слушање 

музике 

 

 

3.Извођење 

музике 

 

 

 

 

 

4.Музичко 

стварање 

Основни ниво 

1.1.1.препозна основне елементе музичке писмености 

1.1.2 опише основне карактеристике,инструмената,њихову поделу,разликује њихову поделу 

Средњи ниво 

2.1.1 анализира повезаност музичких елемената 

2.1.1ученик повезује специфичне карактеристике инструмената и повезује са њиховим изразом 

Напредни ниво 

3.1.1 зна функцију елемената музичке писмености 

3.1.2 ученик зна историјат,литературу,извођаче,и специфичне карактеристике музичких 

инструмената и састава 

3.1.3 критички и аргументовано образлаже свој став 

 

Основни ниво 

ученик може да именује 

1.2.1 музичке изражајне елементе 

1.2.2 ученик препозаје инструменталне групе и појединачне инструменте 

Средњи ниво 

2.2.1 опише и анализира карактеристике звучног примера 

2.2.2 ученик препознаје карактеристичне технике свирања 

Напредни ниво 

ученик може да анализира 

3.2.1 ученк повезује опажене карактеристике инструмената и повезје са њиховом естецком 

применом 

Основни ниво 

ученик уме да 

1.3.1пева једноставне дечије народне или популарне композиције 

1.3.2 изводи дечије,народне или популарне композиције 

Напредни ниво 

3.3.1 изводи разноврсни музички репертоар певања и свирања,као солиста и у школским 

ансамблима 

Основни ниво 

ученик уме да 

1.4.1 направи музичке инструменте,користећи предмете из окружења 

1.4.2 осмисли мање музичке целине,на основу понуђених модела 

1.4.3 изводи пратеће,ритмичке,мелодијске целине,на направљеним инструментима 

 

разговор са 

ученицима,усменим 

одговорима,слушањем 

долазимо до одговора 

 

 

 

 

 

 

слушањем,разговором,

илустровањем примера 

долазимо до решења 

 

 

 

 

 

певањем и 

свирањем,самостано 

или у групи 

 

 

 

индивидуални или 

групни рад,креативно 

размишљање 
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Напредни ниво 

3.4.1 осмисли пратеће аранжмане за Орфов инструментаријум 

3.4.2 импровизује или компонује мање музичке целине 

3.4.3 осмисли музику за школску представу 

 

 

Допунска настава         Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: Хор 

Разред: 7. (СЕДМИ)    

Циљ Наставне теме Број часова  

 

образовни циљ обухвата развијање слуха и ритма,ширење гласовних могућности 

и учвршћивање интонације,изражајно певање,применом елемента музичке 

писмености,темпо,динамика, 

-упознавање страних језика,литерарних текстова 

-васпитни  циљ обухвата развијање осећаја припадности колективу,тимски рад 

-развијање толеранциједисциплине,поштовање различитости 

-стицање самопоуздања,савладавање треме 

-утицај музике на здравлје је психолошки,социолошки,емоционални развој 

-певање у хору доприноси смањењу стреса и агресивности 

 

-ЗНАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ 

 

 

-СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

 

 

-ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

 

   УКУПНО 36 
 

 

 

Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: ИСТОРИЈА    

Разред: 7. (СЕДМИ)    

Циљ предмета Задаци Наставне теме Начини и поступци остваривања програма 
Број часова по 

темама 
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Циљ наставе историје јесте да се 

осигура да сви ученици стекну 

базичну језичку и научну 

писменост и да напредују ка 

реализацији одговарајућих 

стандарда, образовних 

постигнућа, да се оспособе да 

решавају проблеме и задатке у 

новим и непознатим ситуацијама, 

да изразе и образложе своје 

мишљење и дискутују са другима 

, развијају мотивисаност за учење 

и заинтересованост за предметне 

садржаје као и развијање 

историјске свести и 

хуманистичко образовање 

ученика, разијају национални и 

европски идентитет и дух 

толеранције.  

 

 

Ученици треба да: 

-разумеју улогу 

истакнутих личности 

новог века 

-знају националну и 

општу историју 

-усвоје појам нови век и 

стекну знање о основним 

одликама тог 

историјског периода 

-стекну знање о 

положају српског народа 

под турском , 

хабзбуршком и 

млетачком влашћу 

-стекну знање о настанку 

и развоју модерних 

српских држава до 1878. 

-упознају културна и 

научно –технолошка 

достигнућа Срба у новом 

веку 

-развијају истраживачку 

радозналост и критички 

однос према историјским 

изворима 

 

I  Успон 

Европе(Европа од краја 

15. до краја 18. века) 

 

II  Српски народ под 

страном влашћу од 16. 

До 18. Века 

 

III Доба револуција 

(Европа и свет од краја 

18. века до 70-их 

година 19. века) 

 

IV  Нововековне 

српске државе Србија и 

Црна Гора 

 

V  Српски народ под 

страном влашћу од 

краја 18. Века до 70-их 

година 19. века 

 

Вербалана метода (усмено излагање, 

приповедање , описивање, објашњавање), 

визуелно-документацијска метода, 

демонстрација, 

метода писања и писмених радова,  

проблемска настава, посматрање,  

илустрација,  

рад са историјском и географском картом,  

рад са историјским изворима 

 

 

 

12 

 

 

 

16 

 

 

 

19 

 

 

 

21 

 

 

 

4 

   УКУПНО 72 
 

 

 

Предмет: Историја 

Разред: Седми 

Наставне теме Образовни стандарди по нивоима Начин провере 
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УСПОН ЕВРОПЕ ( XV и XVIII) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРПСКИ НАРОД ПОД СТРАНОМ 

ВЛАШЋУ  

(XVI и XVIII ВЕК) 

 

Основни ниво: 

ИС. Географска и техничка открића ( открића Америке) 

Средњи ниво: 

ИС. Развој градова у Новом веку (мануфактура) 

Напредни ниво: 

ИС. Распад феудалног друштва, апсолутистичке монархије, 

слабљење моћи цркве (реформације) 

Основни ниво: 

ИС. Временско одређивање Аустро-турских ратова 

Средњи ниво: 

ИС. Бечки рат-сеоба Срба 

Напредни ниво: 

ИС. Узроци и последице сеоба Срба, стварање српске крајине и 

борбаСрба за аутономију у Хабзбуршкој монархији 

Основни ниво: 

ИС. Временско одређивање револуционарних покрета у Европи 

Средњи ниво: 

ИС. Француска буржоаска револуција, пролеће народа 1848-1849. , 

националне револуције у Италији и Немачкој (уједињење) 

Напредни ниво: 

ИС. Америчка револуција, Наполеонови ратови, Бечки конгрес 

Основни стандарди омогућују 

наставнику да прати и има увид у 

вредновању на систематском 

нивоу. 

 Не постоји директна веза између 

одређених нивоа, описа стандарда 

и одређене оцене. Нивои описани 

у стандардима служе наставнику 

као орјентир ка квалитету 

постигнућа које остварују сви 

ученици.  

Стандардима се индивидуализује 

наставни рад на три нивоа, тј. 

прилагођавају се ученицима 
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ДОБА РЕВОЛУЦИЈА 

 

 

 

 

 

НОВОВЕКОВНЕ СРПСКЕ ДРЖАВЕ  

СРБИЈА И ЦРНА ГОРА, ДО 

БЕРЛИНСКОГ КОНГРЕСА (1878. ГОД) 

 

 

СРПСКИ НАРОД ПОД СТРАНОМ 

ВЛАШЋУ ОД КРАЈА XVII ДО 

СЕДАМДЕСЕТИХ ГОДИНА XIX ВЕКА 

(1814-1815) 

 

 

Основни ниво: 

ИС. Почетак борбе Балканских народа за ослобођење од турских 

власти 

 Средњи ниво: 

ИС. Утицај великих сила на почетак српске револуције 

Напредни ниво: 

ИС. Први српски устанак-Карађорђе 

Други српски устанак-Милош Обреновић, Берлински конгрес 

(1878.) – добијање независности 

Основни ниво: 

ИС. Положај Срба у Хабзбуршкој монархији 

 Средњи ниво: 

ИС. Револуција у Хабзбуршкој монархији- улога Срба. Прве српске 

странке у Хабзбуршкој монархији 

Напредни ниво: 

ИС. Однос Срба и Мађара 1848-1849  

Мађарски покрет Лајош Кошута 

Карловачка митрополија и њена улога у борби Срба за Аутономију 
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Допунска настава                                                   Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: ИСТОРИЈА    

Разред: 7. (СЕДМИ)    

Циљ Наставне теме 
Број часова по 

темама 

 

 

      Циљ допунске наставе из историје је стицање основних знања о историјском 

периоду новог века. 

 

 

 

 

I   Успон Европе XV-XVIII 

II   Српски народ под страном влашћу XVI-XVIII 

III   Доба револуција 

IV   Нововековне српске државе –Србија и Црна 

Гора 

V  Српски народ под страном влашћу  XVIII-XIX 

 

   УКУПНО 36 

 

Допунска настава                                                   Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: ИСТОРИЈА    

Разред: 7. (СЕДМИ)    

Циљ Наставне теме 
Број часова по 

темама 

        Циљ додатне наставе из историје је стицање основних знања о историјском 

периоду новог века. Успон Европе, турска освајања, доба револуција, национална 

револуција на Балкану у XIX  веку. 

I   Успон Европе XV-XVIII 

II   Српски народ под страном влашћу XVI-XVIII 

III   Доба револуција 

IV   Нововековне српске државе –Србија и Црна 

Гора 

V  Српски народ под страном влашћу  XVIII-XIX 

 

   УКУПНО 36 

 



282 

 

Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: ГЕОГРАФИЈА    

Разред: 7. (СЕДМИ)    

Циљ предмета Задаци Наставне теме Начини и поступци остваривања програма 

Број 

часова 

по 

темама 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовни:                                

-Ученици стичу 

знања о 

ваневропским 

континентима( 

Азија, Африка, 

Северна и Јужна 

Америка, 

Аустралија и 

Антарктик).              

Функционални:                            

-Развијање логичког 

размишљања                             

-Развијање 

сналажења на 

географској карти                       

Васпитни:                                  

-Развијање 

интересовања код 

ученика                                   

-Развијање 

еколошке свести код 

ученика 

 

Увод 

 

 

 

 

Азија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Африка 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Прелиставањем уџбеника ученици се упознају са 

градивом које их очекује у седмом разреду. 

 

-Помоћу географске карте, ученици стичу знања о 

континенту-Азија                                   -Користећи 

уџбеник ученици могу да користе слике, табеле, 

графиконе везане за континент Азије                                                     

- Помоћу уџбеника ученици стичу знање о Азији-

Наставник предавањем ,преноси ученицима знање 

везано за овај континент 

-Помоћу географске карте, ученици стичу знања о 

континенту-Африка                                         -

Користећи уџбеник ученици могу да користе 

слике, табеле, графиконе везане за континент 

Африку                                                                               

-Помоћу уџбеника ученици стичу знање о Африци                                                                           

-Наставник предавањем ,преноси ученицима 

знање везано за овај континент 

-Помоћу географске карте, ученици стичу знања о 

континенту-Северна Америка                                         

-Користећи уџбеник ученици могу да користе 

слике, табеле, графиконе везане за континент 

Северне Америке                                                                              

-Помоћу уџбеника ученици стичу знање о 

 

1 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 
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Северна Америка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јужна Америка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аустралија и Океанија 

 

 

 

Поларне области 

 

 

Свет као целина 

Северној Америци                                                       

-Наставник предавањем ,преноси ученицима 

знање везано за овај континент 

 

-Помоћу географске карте, ученици стичу знања о 

континенту-Јужна Америка                                         

-Користећи уџбеник ученици могу да користе 

слике, табеле, графиконе везане за континент 

Јужне  Америке                                                                              

-Помоћу уџбеника ученици стичу знање о Јужној  

Америци                                                       -

Наставник предавањем ,преноси ученицима знање 

везано за овај континент 

 

-Помоћу географске карте, ученици стичу знања о 

континенту-Аустралија                        -Користећи 

уџбеник ученици могу да користе слике, табеле, 

графиконе везане за континент Аустралије                                                                              

-Помоћу уџбеника ученици стичу знање о 

Аустралија-Наставник предавањем ,преноси 

ученицима знање везано за овај континент 

-Помоћу географске карте, ученици стичу знања о 

поларним областима                                         -

Користећи уџбеник ученици могу да користе 

слике, табеле, графиконе везане за поларне 

области                                                    -Помоћу 

уџбеника ученици стичу знање о поларним 

областима-Наставник предавањем ,преноси 

ученицима знање везано за поларне области 

 

 

-Помоћу географске карте ученици у целини 

посматрају цео свет 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

   УКУПНО 72 
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Предмет: Географија 

Разред:седми 

Наставнетеме Образовнистандардипонивоима Начинпровере 

Увод 

 

 

 

 

Азија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Африка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Северна Америка 

 

 

Основни ниво 

ГЕ.1.1.1. Чита и тумачи географске карте различитог размера и 

садржаја,користи компаси систем за глобално позиционирање (ГПС) 

ради оријентације у простору и планирања активности. 

ГЕ.1.1.3.Правилно дефинише географске појмове и користи 

различите изворе (статистичке податке, научнопопуларну литературу, 

географске часописе, информације из медија, интернет) за 

прикупљање и представљање географских података у локалној 

средини, Републици Србији и земљама у окружењу. 

ГЕ.1.3.1. Описује историјско-географске факторе и њихов утицај на 

неравномеран регионални развој Републике Србије и земаља у 

окружењу. 

ГЕ.1.3.2. Наводи географске факторе који утичу на размештај 

становништва, насеља и привреде у Републици Србији и земљама у 

окружењу. 

ГЕ.1.3.3. Описује демографски развој (природни и мeханички) 

иструктуре становништва у Републици Србији и земљама у 

окружењу. 

Средњи ниво 

ГЕ.2.1.1. Правилно користи картографска изражајна средства за 

скицирање географских карата различитог размера и садржаја. 

ГЕ.2.2.2. Објашњава географске везе између природних услова, 

ресурса и људских делатности. 

ГЕ.2.3.1. Објашњава утицај географскихфактора на демографски 

развој, размештај становништва, насеља и привреде у свету. 

ГЕ.2.3.2. Објашњава савремене проблеме човечанства (сукоби и 

насиље, незапосленост, глад, недостатак пијаће воде, 

дискриминација, болести зависности) и наводи мере за њихово 

превазилажење. 

 

 

Образовни стандарди су „алат“ који, пре 

свега, треба да помогне наставницима у 

праћењу и вредновању успеха ученика, а 

потом и да пруже податке постигнућима 

ученика на системском нивоу. 

Као што су стандарди смерница 

наставницима за планирање наставе, 

тако су и смерница за оцењивање 

ученика. Не постоји директна веза 

између одређеног нивоа описа 

стандарда и одређене оцене. Школско 

оцењивање је веома комплексан процес 

јер укључује и оцењивање других 

аспеката рада, контекста у коме се врши 

оцењивање, мотивацију и лични развој 

ученика и не може и не сме да се сведе 

само на процену достигнутих стандарда. 

Нивои описани у стандардима служе 

наставнику као оријентир ка квалитету 

постигнућа које треба да остваре сви 

ученици, а које само неки. Стандарди 

помажу да се индивидуализује наставни 
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Јужна Америка 

 

 

 

Аустралија и Океанија 

 

 

 

 

 

Поларне области 

 

 

 

 

Свет као целина 

ГЕ.2.3.3. Дефинише појам глобалне економије и тржишта и наводи 

факторе којиутичу на њихов настанак и развој. 

 

Напредни ниво 

ГЕ.3.1.1. Анализира различите изворе података и истраживачке 

резултате (географске карте, сателитске снимке, статистичке податке, 

научну литературу, географске часописе, информације из медија, 

интернет) изводи закључке и предлаже мере за решавање друштвених 

проблема. 

ГЕ.3.3.1. Анализира утицај друштвених фактора на степен економске 

развијености различитих регија у свету. 

ГЕ.3.3.2. Анализира глобалне друштвене промене (транзиција, 

интеграција, глобализација, депопулација, неравномеран размештај 

становништва, пренасељеност градова, деаграризација) и њихов 

утицајна друштвене и економске токове на глобалном нивоу. 

ГЕ.3.3.3. Објашњава глобалну и националну економију, глобално и 

национално тржиште и анализира факторе који утичу на њихов 

развој. 

рад, бар на три нивоа, а то значи да се 

садржаји и захтеви прилагоде 

ученицима. При томе је важно водити 

рачуна да се не ограничи могући 

напредак сваког ученика тако што ћемо 

му постављати захтеве само са једног 

нивоа, већ, напротив, мотивишући га да 

достигне напредни ниво. Нивои су 

корисни наставнику да добро одмери 

захтеве за проверу постигнућа ученика 

јер га подсећају на то која су суштинска, 

најбитнија знања, умења и вештине 

ученика и омогућавају му да постави 

захтеве тако да сваки ученик може да 

оствари успех. 

 

 

Допунска настава                                                   Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: ГЕОГРАФИЈА    

Разред: 7. (СЕДМИ)    

Циљ Наставне теме 
Број часова по 

темама 

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. 

 

Азија 

Африка 

Северна Америка 

Јужна Америка 

Аустралија и Океанија 

Поларне области 

 

   УКУПНО 36 
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Допунска настава                                                   Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: ГЕОГРАФИЈА    

Разред: 7. (СЕДМИ)    

Циљ Наставне теме 
Број часова по 

темама 

 

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. 

 

 

 

Азија 

Африка 

Северна Америка 

Јужна Америка 

Аустралија и Океанија 

Поларне области 

 

   УКУПНО 36 

 

Допунска настава         Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: ГЕОГРАФИЈА 

Разред: 7. (СЕДМИ)    

Циљ Наставне теме Број часова  

 

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. 

 

 

 

Азија 

Африка 

Северна Америка 

Јужна Америка 

Аустралија и Океанија 

Поларне области 

 

   УКУПНО 36 
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Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: ФИЗИКА    

Разред: 7. (СЕДМИ)    

Циљ предмета Задаци Наставне теме 
Начини и поступци 

остваривања програма 

Број 

часова 

по 

темама 

Општи циљ наставе физике јесте да ученици 

упознају природне појаве и основне природне 

законе, да стекну основну научну писменост, да се 

оспособе за уочавање и распознавање физичких 

појава у свакодневном животу и за активно стицање 

знања о физичким појавама кроз истраживање, да 

оформе основу научног метода и да се усмере  према 

примени физичких закона у свакодневном животу и 

раду. 

Остали циљеви и задаци наставе физике су:  

 развијање функционалне писмености;  

 упознавање основних начина мишљења и 

расуђивања у физици;  

 разумевање појава, процеса и односа у природи 

на основу физичких закона;  

 развијање способности за активно стицање 

знања о физичким појавама кроз истраживање;  

 развијање радозналости, способности 

рационалног расуђивања, самосталности у 

мишљењу и вештине јасног и прецизног 

изражавања;  

 развијање логичког и апстрактног мишљења;  

 схватање смисла и метода остваривања 

експеримента и значаја мерења;  

 решавање једноставних проблема и задатака у 

оквиру наставних садржаја;  

 развијање способности за примену знања из 

физике;  

 схватање повезаности физичких појава и 

екологије и развијање свести о потреби заштите, 

Ученик треба да:  

 разликује физичке величине 

одређене само бројном 

вредношћу од оних које су 

дефинисане интензитетом, 

правцем и смером (време, 

маса, температура, рад, 

брзина, убрзање, сила,...);  

 користи на нивоу примене, 

основне законе механике – 

Њутнове законе;  

 стекне појам о гравитацији 

и разликује силу теже од 

тежине тела (бестежинско 

стање);  

 упозна силу трења;  

 разуме да је рад силе једнак 

промени енергије и на 

нивоу примене користи 

трансформацију енергије у 

рад и обрнуто;  

 на нивоу примене користи 

законе одржања (масе, 

енергије);  

 прави разлику између 

температуре и топлоте;  

 уме да рукује мерним 

инструментима;   

 користи јединице 

Међународног система (SI) 

за одговарајуће физичке 

1. СИЛА И КРЕТАЊЕ 

 

2. КРЕТАЊЕ ТЕЛА 

ПОД ДЕЈСТВОМ 

СИЛЕ ЗЕМЉИНЕ 

ТЕЖЕ.  

СИЛА ТРЕЊА 

 

3. РАВНОТЕЖА 

ТЕЛА 

 

4. МЕХАНИЧКИ РАД 

И ЕНЕРГИЈА. СНАГА 

 

5. ТОПЛОТНЕ 

ПОЈАВЕ 

 излагање садржаја 

наставне теме 

 демонстрациони огледи 

 рачунске вежбе – 

решавање задатака 

 лабораторијске вежбе 

 коришћење и других 

начина рада који 

доприносе бољем 

разумевању садржаја 

теме (домаћи задаци, 

читање популарне 

литературе из историје 

физике и сл.) 

 систематско праћење 

рада сваког ученика 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

12 

 

 

 

 

11 

 

 

15 

 

 

9 
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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.  

величине. 

   УКУПНО 72 

Предмет: ФИЗИКА 

Разред: VII (седми) 

Наставне теме Образовни стандарди по нивоима Начин провере 
1. СИЛА И КРЕТАЊЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИ. 1.1.1. - Ученик уме да препозна гравитациону силу и силу трења које делују на 

тела која мирују или се крећу равномерно 

ФИ.1.2.2. - Ученик уме да препозна равномерно кретање 
ФИ.1.2.3. - Ученик уме да израчуна средњу брзину, пређени пут или протекло време 

ако су му познате друге две величине 

ФИ.1.4.4.- Ученик уме да препозна јединице за брзину. 

ФИ.1.7.1. - Ученик поседује мануелне способности потребне за рад у лабораторији. 

ФИ.1.7.2. - Ученик уме да се придржава основних правила понашања у лабораторији. 

ФИ.2.1.1. - Ученик уме да препозна еластичну силу, силу потиска и особине 

инерције 

ФИ.2.1.4. - Ученик разуме како односи сила утичу на врсту кретања 

ФИ.2.2.1. - Ученик уме да препозна убрзано кретање 

ФИ.2.2.2.- Ученик зна шта је механичко кретање и које га физичке величине описују 

ФИ.2.4.1. - Ученик уме да користи важније изведене јединице SI и зна њихове 

ознаке. 

ФИ.2.4.3. - Ученик уме да користи префиксе и претвара бројне вредности физичких 

величина из једне јединице у другу, нпр. километре у метре. 

ФИ.2.4.4. - Ученик зна када мерења понављамо више пута 

ФИ.2.6.1. - Ученик разуме и примењује основне математичке формулације односа и 

законитости у физици, нпр. директну и обрнуту пропорционалност. 

ФИ.2.6.2. - Ученик уме да препозна векторске физичке величине, нпр. брзину и силу. 

ФИ.2.6.3. - Ученик уме да користи и интерпретира табеларни и графички приказ 

зависности физичких величина.  
ФИ.2.7.1. - Ученик уме табеларно и графички да прикаже резултате посматрања или 

мерења. 

 

 
 усмено испитивање  

 решавање рачунских задатака 

 писмене провере (петоминутни тестови, 

контролни тестови на крају сваке 

наставне теме) 

 провера путем израде домаћих задатака 

 извођење демонстрационих огледа и 

лабораторијских вежби 

 активност на часу   

 

 коришћење и других начина рада који 

доприносе бољем разумевању садржаја 

теме (реферати, израда паноа и сл.) 

 

 систематско праћење рада сваког 

ученика (евиденција - педагошка 

свеска) 
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ФИ.3.1.2. - Ученик зна какав је однос сила које делују на тело које мирује или се 

равномерно креће 

ФИ.3.2.1. - Ученик уме да примени односе између физичких величина које описују 

равномерно променљиво праволинијско кретање 

ФИ.3.4.3. - Ученик зна шта је грешка мерења  

 

 

 

2. КРЕТАЊЕ ТЕЛА ПОД 

ДЕЈСТВОМ СИЛЕ 

ЗЕМЉИНЕ ТЕЖЕ.  

СИЛА ТРЕЊА 

 

ФИ. 1.1.1. - Ученик уме да препозна гравитациону силу и силу трења које делују на 

тела која мирују или се крећу равномерно 

ФИ.1.2.2. - Ученик уме да препозна равномерно кретање 
ФИ.1.2.1. - Ученик уме да препозна врсту кретања према облику путање 

ФИ.1.2.3. - Ученик уме да израчуна средњу брзину, пређени пут или протекло време 

ако су му познате друге две величине 

ФИ.1.7.1. - Ученик поседује мануелне способности потребне за рад у лабораторији. 

ФИ.1.7.2. - Ученик уме да се придржава основних правила понашања у лабораторији. 

ФИ.2.1.1. - Ученик уме да препозна еластичну силу, силу потиска и особине 

инерције 

ФИ.2.1.2. - Ученик зна основне особине гравитационе и еластичне силе и силе 

потиска 

ФИ.2.1.4. - Ученик разуме како односи сила утичу на врсту кретања 

ФИ.2.2.1. - Ученик уме да препозна убрзано кретање 

ФИ.2.2.2.- Ученик зна шта је механичко кретање и које га физичке величине описују 

ФИ.2.4.4. - Ученик зна када мерења понављамо више пута 

ФИ.2.7.1. - Ученик уме табеларно и графички да прикаже резултате посматрања или 

мерења.  
ФИ.3.1.2. - Ученик зна какав је однос сила које делују на тело које мирује или се 

равномерно креће 

ФИ.3.2.1. - Ученик уме да примени односе између физичких величина које описују 

равномерно променљиво праволинијско кретање 

ФИ.3.4.3. - Ученик зна шта је грешка мерења 

 

 
 усмено испитивање  

 решавање рачунских задатака 

 писмене провере (петоминутни тестови, 

контролни тестови на крају сваке 

наставне теме) 

 провера путем израде домаћих задатака 

 извођење демонстрационих огледа и 

лабораторијских вежби 

 активност на часу   

 

 коришћење и других начина рада који 

доприносе бољем разумевању садржаја 

теме (реферати, израда паноа и сл.) 

 

 систематско праћење рада сваког 

ученика (евиденција - педагошка 

свеска) 

 

 

 

 

 

 
3. РАВНОТЕЖА ТЕЛА ФИ. 1.1.1. - Ученик уме да препозна гравитациону силу и силу трења које делују на 

тела која мирују или се крећу равномерно 

ФИ.1.4.5. - Ученик зна основна правила мерења, нпр. нула ваге, хоризонтални 

положај, затегнута мерна трака. 

ФИ.1.7.1. - Ученик поседује мануелне способности потребне за рад у лабораторији. 

ФИ.1.7.2. - Ученик уме да се придржава основних правила понашања у лабораторији. 

ФИ.2.1.1. - Ученик уме да препозна еластичну силу, силу потиска и особине 

инерције 

 

 
 усмено испитивање  

 решавање рачунских задатака 

 писмене провере (петоминутни тестови, 

контролни тестови на крају сваке 

наставне теме) 

 провера путем израде домаћих задатака 
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ФИ.2.1.2. - Ученик зна основне особине гравитационе и еластичне силе и силе 

потиска 

ФИ.2.1.3. - Ученик уме да препознаје када је полуга у стању равнотеже 

ФИ.2.1.4. - Ученик разуме како односи сила утичу на врсту кретања 

ФИ.2.1.5. - Ученик разуме и примењује концепт густине 

ФИ.2.1.6. - Ученик зна да хидростатички притисак зависи од висине стуба флуида 

ФИ.2.6.1. - Ученик разуме и примењује основне математичке формулације односа и 

законитости у физици, нпр. директну и обрнуту пропорционалност. 

ФИ.2.7.1. - Ученик уме табеларно и графички да прикаже резултате посматрања или 

мерења. 

ФИ.3.1.1. -  Ученик разуме и примењује услове равнотеже полуге 

ФИ.3.1.2. - Ученик зна какав је однос сила које делују на тело које мирује или се 

равномерно креће 

ФИ.3.1.4. - Ученик разуме и примењује концепт притиска у флуидима 

 извођење демонстрационих огледа и 

лабораторијских вежби 

 активност на часу   

 

 коришћење и других начина рада који 

доприносе бољем разумевању садржаја 

теме (реферати, израда паноа и сл.) 

 

 систематско праћење рада сваког 

ученика (евиденција - педагошка 

свеска) 

 

 

 

 

 

 
4. МЕХАНИЧКИ РАД И 

ЕНЕРГИЈА. СНАГА 

 

 

ФИ. 1.1.1. - Ученик уме да препозна гравитациону силу и силу трења које делују на 

тела која мирују или се крећу равномерно 

ФИ.1.5.2.  - Ученик уме да препозна да се механичким радом може мењати 

температура тела 

ФИ.1.7.1. - Ученик поседује мануелне способности потребне за рад у лабораторији. 

ФИ.1.7.2. - Ученик уме да се придржава основних правила понашања у лабораторији. 

ФИ.2.1.2. - Ученик зна основне особине гравитационе и еластичне силе и силе 

потиска 

ФИ.2.1.4. - Ученик разуме како односи сила утичу на врсту кретања 

ФИ.2.2.2.- Ученик зна шта је механичко кретање и које га физичке величине описују 

ФИ.2.5.1.  - Ученик зна да кинетичка и потенцијална енергија зависе од брзине, 

односно висине на којој се тело налази 

ФИ.2.5.3. - Ученик уме да препозна појмове рада и снаге 

ФИ.2.6.1. - Ученик разуме и примењује основне математичке формулације односа и 

законитости у физици, нпр. директну и обрнуту пропорционалност. 

ФИ.2.7.1. - Ученик уме табеларно и графички да прикаже резултате посматрања или 

мерења. 

ФИ.2.7.2. - Ученик уме да врши једноставна уопштавања и систематизацију 

резултата. 

ФИ.2.7.3. - Ученик уме да реализује експеримент по упутству. 

ФИ.3.5.1. - Ученик разуме да се укупна механичка енергија тела при слободном паду 

одржава 

 

 
 усмено испитивање  

 решавање рачунских задатака 

 писмене провере (петоминутни тестови, 

контролни тестови на крају сваке 

наставне теме) 

 провера путем израде домаћих задатака 

 извођење демонстрационих огледа и 

лабораторијских вежби 

 активност на часу   

 

 коришћење и других начина рада који 

доприносе бољем разумевању садржаја 

теме (реферати, израда паноа и сл.) 

 

 систематско праћење рада сваког 

ученика (евиденција - педагошка 

свеска) 
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ФИ.3.7.1.  - Ученик уме да донесе релевантан закључак на основу резултата мерења. 

ФИ.3.7.2.  - Ученик уме да препозна питање на које можемо да одговоримо 

посматрањем или експериментом. 
 

 

 

 

 
5. ТОПЛОТНЕ ПОЈАВЕ ФИ.1.5.1. – Ученик зна да агрегатно стање тела зависи од његове температуре 

ФИ.1.5.2. - Ученик уме да препозна да се механичким радом може мењати 

температура тела 

ФИ.1.7.1. - Ученик поседује мануелне способности потребне за рад у лабораторији. 

ФИ.1.7.2. - Ученик уме да се придржава основних правила понашања у лабораторији. 

ФИ.2.5.4.  - Ученик зна да унутрашња енергија зависи од температуре 

ФИ.2.5.5.  - Ученик зна да запремина тела зависи од температуре 

ФИ.2.7.1. - Ученик уме табеларно и графички да прикаже резултате посматрања или 

мерења. 

ФИ.2.7.2. - Ученик уме да врши једноставна уопштавања и систематизацију 

резултата. 

ФИ.2.7.3. - Ученик уме да реализује експеримент по упутству. 

ФИ.3.5.2. - Ученик уме да препозна карактеристичне процесе и термине који описују 

промене агрегатних стања 

ФИ.3.7.1.  - Ученик уме да донесе релевантан закључак на основу резултата мерења. 

ФИ.3.7.2.  - Ученик уме да препозна питање на које можемо да одговоримо 

посматрањем или експериментом. 
 

 

 
 усмено испитивање  

 решавање рачунских задатака 

 писмене провере (петоминутни тестови, 

контролни тестови на крају сваке 

наставне теме) 

 провера путем израде домаћих задатака 

 извођење демонстрационих огледа и 

лабораторијских вежби 

 активност на часу   

 

 коришћење и других начина рада који 

доприносе бољем разумевању садржаја 

теме (реферати, израда паноа и сл.) 

 

 систематско праћење рада сваког 

ученика (евиденција - педагошка 

свеска) 

 

 

Допунска настава                                                   Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: ФИЗИКА    

Разред: 7. (СЕДМИ)    

Циљ Наставне теме 
Број часова по 

темама 

Циљ допунске наставе је да ученик, уз додатну помоћ наставника, стекне 

минимум основних знања из садржаја које предвиђа програм физике за седми 

разред. 

 

 

 

1. СИЛА И КРЕТАЊЕ 

 

2. КРЕТАЊЕ ТЕЛА ПОД ДЕЈСТВОМ СИЛЕ 

ЗЕМЉИНЕ ТЕЖЕ. СИЛА ТРЕЊА 

 

3. РАВНОТЕЖА ТЕЛА 
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4. МЕХАНИЧКИ РАД И ЕНЕРГИЈА. СНАГА 

 

5. ТОПЛОТНЕ ПОЈАВЕ 

   УКУПНО 36 

 

Допунска настава                                                   Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: ФИЗИКА    

Разред: 7. (СЕДМИ)    

Циљ Наставне теме 
Број часова по 

темама 

Циљ додатне наставе из физике је комплексније обрађивање садржаја из редовне 

наставе (користи се и дедуктивни приступ физичким појавама, раде се тежи 

задаци, изводе се прецизнија мерења на сложенијим апаратима), увежбавање и 

усавршавање логичко-математичких модела анализе путем решавања 

проблемских задатака и развијање вештина апстрактног размишљања;  развијање 

интереса за истраживања у физици; увежбавање вештина руковања и рада с 

инструментимаи прибором, усавршавање техника и вештина практичног 

експерименталног рада; развијање социјалних вештина ученика, рада у групи, 

радних навика. 

 

1. СИЛА И КРЕТАЊЕ 

 

2. КРЕТАЊЕ ТЕЛА ПОД ДЕЈСТВОМ СИЛЕ 

ЗЕМЉИНЕ ТЕЖЕ. СИЛА ТРЕЊА 

 

3. РАВНОТЕЖА ТЕЛА 

 

4. МЕХАНИЧКИ РАД И ЕНЕРГИЈА. СНАГА 

 

5. ТОПЛОТНЕ ПОЈАВЕ 

 

   УКУПНО 36 

 

Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: МАТЕМАТИКА    

Разред: 7. (СЕДМИ)    

Циљ предмета Задаци Наставне теме Начини и поступци остваривања програма 

Број 

часова по 

темама 

Циљ наставе математике у 

основној школи јесте да се 

Ученике треба 

оспособити да: 

Реални бројеви 

Питагорина теорема 

РЕАЛНИ БРОЈЕВИ 

Квадрат рационалног броја. 

16 

16 



293 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

- схвате појам квадрата 

рационалног броја и 

квадратног корена 

- умеју да одреде 

приближну вредност 

броја √a (a ε Q, a > 0)  

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 

Степеновање 

Многоугао 

Полиноми 

Зависне величине и 

њихово графичко 

представљање 

Круг 

Сличност 

Иницијални тест 

Писмени задаци 

 

Решавање једначине x²=a, a>0; постојање 

ирационалних бројева (на пример решења 

једначине x2=2). Реални бројеви и бројевна 

права.Квадратни корен, једнакост 

√a²=|a|.Децимални запис реалног броја; 

приближна вредност реалног броја. Основна 

својства операција с реалним бројевима. 

ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА 

Питагорина теорема. Важније примене 

Питагорине теореме.Конструкције тачака на 

бројевној правој које одговарају бројевима √2, 

√3, √5 итд. 

ЦЕЛИ И РАЦИОНАЛНИ АЛГЕБАРСКИ 

ИЗРАЗИ 

Степен чији је изложилац природан број; 

операције са степенима; степен производа, 

количника и степена.Алгебарски изрази. 

Полиноми и операције (мономи, сређени облик, 

збир, разлика, производ полинома).Операције с 

полиномима (трансформације збира, разлике и 

производа полинома у сређени облик 

полинома). Квадрат бинома и разлика квадрата 

и примене. 

Растављање полинома на чиниоце. 

 

МНОГОУГАО 

Многоугао - појам и врсте. Збир углова 

многоугла. Број дијагонала многоугла. 

Правилни многоуглови (појам, својства, 

конструкције). Обим и површина многоугла. 

 

ЗАВИСНЕ ВЕЛИЧИНЕ И ЊИХОВО 

ГРАФИЧКО ПРЕДСТАВЉАЊЕ 

Правоугли координатни систем у равни. 

Пропорција. Примери практичне примене 

директне и обрнуте пропорционалности 

(пропорционална подела суме, проценти и др.). 

 

 КРУГ 

14 

13 

33 

19 

 

 

15 

9 

1 

8 
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- 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 

Централни и периферијски угао у кругу.  

Обим круга, број π. Дужина кружног лука.  

Површина круга, кружног исечка и кружног 

прстена. 

 

СЛИЧНОСТ 

Пропорционалне величине. Троуглови са 

једнаким угловима - слични троуглови - и 

пропорционалност њихових страница. Примене 

сличности. 

 

------------------------------------------------ 

Током остваривања програма потребно је 

уважити високу образовну и мотивациону 

вредност активних и интерактивних 

(кооперативних) метода наставе/учења те кроз 

све програмске целине доследно осигурати да 

најмање једна трећина наставе буде 

организована употребом ових метода.  

У настави користити, најмање у трећини 

случајева, задатке који захтевају примену 

наученог у разумевању и решавању 

свакодневних проблемских ситуација 

препоручених од стране Министарства и 

Завода, а приликом оцењивања обезбедити да 

су ученици информисани о критеријумима на 

основу којих су оцењивани. 

   УКУПНО 144 
 

Предмет: Математика 

Разред: Седми 

Наставне теме Образовни стандарди по нивоима Начин провере 

Реални бројеви 

 

М.А.2.1.1.упореди по величини бројеве записане у различитим облицима  

М.А.1.1.4.изврши једну основну рачунску операцију са бројевима истог записа, помажући се 

сликом кад је то потребно (у случају сабирања и одузимања разломака само са истим 

 

Писмена провера 



295 

 

имениоцем); рачуна, на пример 1/5 од n, где је n дати природан број  

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

вредност једноставнијег израза са више рачунских операција различитог приоритета, 

укључујући ослобађање од заграда, са бројевима истог записа  

М.А.3.1.1.одреди вредност сложенијег бројевног израза 

М.А.1.1.5.дели са остатком једноцифреним бројем, зна када је један број дељив другим   

М.А.2.1.3.примени основна правила дељивости са 2, 3, 5, 9 и декадним јединицама 

М.А.3.1.2.оперише са појмом дељивости у проблемским ситуацијама 

М.А.1.1.6.користи целе бројеве и једноставне изразе са њима помажући се визуелним 

представама  

М.А.2.1.4.користи бројеве и бројевне изразе у једноставним реалним ситуацијама  

М.А.3.1.3.користи бројеве и бројевне изразе у реалним ситуацијама 

Питагорина теорема 

 

М.А.2.3.1.одреди суплементне и комплементне углове, упoредне и унакрсне углове; рачуна са 

њима ако су изражени у целим степенима  

М.А.1.3.2.влада појмовима: троугао, четвороугао, квадрат и правоугаоник (уочава њихове 

моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; ученик разликује основне 

врсте троуглова, зна основне елементе троугла и уме да израчуна обим и површину троугла, 

квадрата и правоугаоника на основу елемената који непосредно фигуришу у датом задатку; 

уме да израчуна непознату страницу правоуглог троугла примењујући Питагорину теорему)

  

М.А.2.3.2.одреди однос углова и страница у троуглу, збир углова у троуглу и четвороуглу; 

одреди број дијагонала, збир углова, обим и површину многоугла (на основу елемената који 

непосредно фигуришу у задатку) и да решава задатке користећи Питагорину теорему 

 

Писмена провера 

Степеновање 

 

М.А.1.2.2.израчуна степен датог броја, зна основне операције са степенима  

М.А.2.2.2.оперише са степенима и зна шта је квадратни корен  

Писмена провера 
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М.А.3.2.2.користи особине степена и квадратног корена 

М.А.1.2.1.реши једначине у којима треба да изрази само непознати сабирак, умањеник,  

умањилац, дељеник или делилац и то са бројевима истог записа  

 

Многоугао 

 

М.А.2.3.1.одреди суплементне и комплементне углове, упoредне и унакрсне углове; рачуна са 

њима ако су изражени у целим степенима  

М.А.3.3.1.рачуна са угловима укључујући и претварање угаоних мера; закључује користећи 

особине паралелних и нормалних правих, укључујући углове на трансверзали 

М.А.1.3.2.влада појмовима: троугао, четвороугао, квадрат и правоугаоник (уочава њихове 

моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; ученик разликује основне 

врсте троуглова, зна основне елементе троугла и уме да израчуна обим и површину троугла, 

квадрата и правоугаоника на основу елемената који непосредно фигуришу у датом задатку; 

уме да израчуна непознату страницу правоуглог троугла примењујући Питагорину теорему)

  

М.А.2.3.2.одреди однос углова и страница у троуглу, збир углова у троуглу и четвороуглу; 

одреди број дијагонала, збир углова, обим и површину многоугла (на основу елемената који 

непосредно фигуришу у задатку) и да решава задатке користећи Питагорину теорему  

М.А.3.3.2.користи основна својства троугла, четвороугла, паралелограма и трапеза, рачуна 

њихове обиме и површине на основу елемената који нису обавезно непосредно дати у 

формулацији задатка; уме да их конструише 

 

Писмена провера 

 

Полиноми 

 

М.А.2.2.5. реши једначине у којима се примењује сабирање  сличних монома. Примењује 

једначине у једноставнијим текстуалним задацима Реши једначине и неједначине у којима се 

јавља квадрат бинома и разлика квадрата. Примењује једначине у реалним ситуацијама. 

М.А.1.2.2.израчуна степен датог броја, зна основне операције са степенима  

М.А.2.2.2.оперише са степенима и зна шта је квадратни корен  
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М.А.3.2.2.користи особине степена и квадратног корена 

 М.А.1.2.3. сабира, одузима и множи мономе  

М.А.2.2.3.сабира и одузима полиноме, уме да помножи два бинома и да квадрира бином  

М.А.3.2.3.зна и примењује формуле за разлику квадрата и квадрат бинома; 

увежбанотрансформише алгебарске изразе и своди их на најједноставији облик 

 

Зависне величине и 

њихово графичко 

представљање 

 

 

МА.1.2.4.   одреди вредност  функције дате таблицом или формулом  

М.А.2.2.4. уочи зависност међу променљивим, зна функцију y=ax и графички интерпретира 

њена својства; везује за та својства појам директне  пропорционалности ,уочи зависност  и 

одређује непознати члан пропорције 

М.А.3.2.4.разликује директно и обрнуто пропорционалне величине и то изражава 

одговарајућим записом  

М.А.2.4.2.претвори износ једне валуте у другу правилно постављајући одговарајућу 

пропорцију  

М.А.1.4.2.претвори веће јединице дужине, масе и времена у мање  

М.А.1.5.4.одреди задати проценат неке величине  

М.А.2.5.4.примени процентни рачун у једноставним реалним ситуацијама (на пример, 

промена цене неког производа за дати проценат)  

М.А.3.5.4.примени процентни рачун у сложенијим ситуацијама 

М.А.1.5.1.одреди положај тачке у првом квадранту координатног система ако су дате 

координате и обратно  

М.А.2.5.1.влада описом координатног система (одређује координате тачака, осно или 

централно симетричних итд) одреди положај (координате) тачака које задовољавају сложеније 

 

Писмена провера 
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услове 

М.А.2.4.1.пореди величине које су изражене различитим мерним јединицама за дужину и масу

  

М.А.3.4.1.по потреби претвара јединице мере, рачунајући са њима 

М.А.1.4.3.користи различите апоене новца  

М.А.1.4.4.при мерењу одабере одговарајућу мерну јединицу; заокругљује величине исказане 

датом мером 

М.А.2.4.3.дату величину искаже приближном вредношћу 

М.А.3.4.2.процени и заокругли дате податке и рачуна са таквим приближним вредностима; 

изражава оцену грешке (нпр. мање од 1 динар, 1cm, 1g) 

 

Круг 

 

 

М.А.1.3.3.влада појмовима: круг, кружна линија (издваја њихове основне елементе, уочава 

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

обим и површину круга датог полупречника)  

М.А.2.3.3 .користи формуле за обим и површину круга и кружног прстена  

М.А.3.3.3.одреди централни и периферијски угао, рачуна површину исечка, као и дужину лука 

М.А.2.3.1.одреди суплементне и комплементне углове, упoредне и унакрсне углове; рачуна са 

њима ако су изражени у целим степенима  

М.А.3.3.1.рачуна са угловима укључујући и претварање угаоних мера; закључује користећи 

особине паралелних и нормалних правих, укључујући углове на трансверзали 

М.А.1.4.1.користи одговарајуће јединице за мерење дужине, површине, масе, времена и углова 

  

М.А.1.4.2.претвори веће јединице дужине, масе и времена у мање 

 

Писмена провера 
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М.А.2.4.1.пореди величине које су изражене различитим мерним јединицама за дужину и масу 

Сличност М.А.1.3.6 .интуитивно схвата појам подударних фигура (кретањем до поклапања) 

М.А.2.3.6.уочи осносиметричне фигуре и да одреди осу симетрије; користи подударност и 

везује је са карактеристичним својствима фигура (нпр. паралелност и једнакост страница 

паралелограма)  

М.А.3.3.6.примени подударност и сличност   троуглова (само на основу једнакости углова), 

повезујући тако разна својства геометријских објеката 

М.А.2.3.1.одреди суплементне и комплементне углове, упoредне и унакрсне углове; рачуна са 

њима ако су изражени у целим степенима  

М.А.3.3.1.рачуна са угловима укључујући и претварање угаоних мера; закључује користећи 

особине паралелних и нормалних правих, укључујући углове на трансверзали 

М.А.1.3.2.влада појмовима: троугао, четвороугао, квадрат и правоугаоник (уочава њихове 

моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; ученик разликује основне 

врсте троуглова, зна основне елементе троугла и уме да израчуна обим и површину троугла, 

квадрата и правоугаоника на основу елемената који непосредно фигуришу у датом задатку; 

уме да израчуна непознату страницу правоуглог троугла примењујући Питагорину теорему)

  

М.А.2.3.2.одреди однос углова и страница у троуглу, збир углова у троуглу и четвороуглу; 

одреди број дијагонала, збир углова, обим и површину многоугла (на основу елемената који 

непосредно фигуришу у задатку) и да решава задатке користећи Питагорину теорему  

М.А.3.3.2.користи основна својства троугла, четвороугла, паралелограма и трапеза, рачуна 

њихове обиме и површине на основу елемената који нису обавезно непосредно дати у 

формулацији задатка; уме да их конструише 

 

Писмена провера 
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Допунска настава                                                   Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: МАТЕМАТИКА    

Разред: 7. (СЕДМИ)    

Циљ Наставне теме 
Број часова по 

темама 

Усвајање наставних саджаја које ученици нису савладали током редовне наставе. 

Увежбавање и понављање стечених знања. 

 

 

 

 

 

 

 

Реални бројеви  

Питагорина теорема  

Степеновање  

Многоугао  

Полиноми   

Зависне величине и њихово графичко 

представљање  

Круг 

Сличност  

 

   УКУПНО 36 

 

Допунска настава                                                   Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: МАТЕМАТИКА    

Разред: 7. (СЕДМИ)    

Циљ Наставне теме 
Број часова по 

темама 

Проширивање и продубљивање знања из редовне наставе, развијање самосталног 

рада ученика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Површина троугла и четвороугла.  

Квадрирање и кореновање.  

Ирационални бројеви.   

 Питагорина теорема  

Степени и операције са њима.  

Многоугао.   

Полиноми.   

Директна и обрнута пропорционалност.   

Основи комбинаторике.   

Геометријски доказ.  
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Круг.  

Низови.  

Нестандардни конструктивни задаци.  

Дељивост. 

   УКУПНО 36 

 

Допунска настава         Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: Математика 

Разред: 7. (СЕДМИ)    

Циљ Наставне теме Број часова  

Развијање позитивног мишљења о математици кроз разне занимљивости и 

активности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реални бројеви  

Питагорина теорема  

Степеновање  

Многоугао  

Полиноми   

Зависне величине и њихово графичко 

представљање  

Круг 

Сличност  

Израда паноа 

Припрема за математичко такмчење мислиша 

 

   УКУПНО 36 

 

Oбавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: БИОЛОГИЈА    

Разред: 7. (СЕДМИ)    

Циљ предмета Задаци Наставне теме Начини и поступци остваривања програма 
Број часова 

по темама 

 

Стицање основних знања о грађи 

Схватање улоге и значаја 

биологије за развој и 

1.Порекло и развој 

људске врсте 

Систематичност 

Индивидуализација 

1-------------4 
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функционисању човечијег 

организма 

 

Развијање здраствене културе 

 

Развијање хигијенских навика 

 

Схватање значаја репродуктивног 

здравља 

 

 

 

 

напредак човечанства 

 

Развијање свести о 

пореклу и положају у 

природи 

 

Разумевању еволутивног 

положаја човека 

 

Стицање радних навика и 

способности за 

самостално посматрање и 

истраживање 

 

2.Грађа човечијег тела 

 

3.Репродуктивно 

здравље 

Примереност 

Интеграција 

Апстрактност 

2-------------

59 

 

3-------------9 

   УКУПНО 72 

 

Предмет:БИОЛОГИЈА 

Разред:7 

Наставне теме Образовни стандарди по нивоима Начин провере 
1.ПОРЕКЛО И РАЗВОЈ ЉУДСКЕ 

ВРСТЕ 

 

 

2.ГРАЂА ЧОВЕКОВОГ ТЕЛА 

 

 

3.РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЉЕ 

Б.И.1.1.1 Б.И.1.1.2 Б.И.2.1.1Б.И.3.1.1 

Б.И.1.3.8Б.И.1.3.9Б.И.3.3.5Б.И.3.3.6 

 

 

Б.И.1.1.1Б.И.1.1.2Б.И.2.1.1Б.И.3.1.1Б.И.3.1.2Б.И.3.1.3 

Б.И.1.1.4Б.И.2.1.3Б.И.3.1.4Б.И.2.2.2Б.И.3.2.3Б.И.2.2.6 

 

 

Б.И.1.1.3Б.И.2.1.2Б.И.3.1.3Б.И.1.1.5Б.И2.1.4Б.И.3.1.5 

 

Б.И.1.2.4Б.И.2.2.4Б.И.3.2.4Б.И.2.2.5Б.И2.2.6Б.И3.2.6 

 

Б.И.1.1.4Б.И.2.1.3Б.И1.5.6Б.И.2.5.2Б.И.2.5.3Б.И1.4.8 

 

Б.И.1.5.10Б.И.1.5.11Б.И.2.5.5Б.И.3.5.7Б.И.3.5.8 

 

НАЧИН ПРОВЕРЕ 

ОСТВАРИВОСТИПРОВЕРОМРАЗЛИЧИТИХ 

ЗАДАТАКАИЗ БИОЛОГИЈЕ ЗА 

ОДГОВАРАЈУЋУ ТЕМУ СА ИЛИ БЕЗ 

ДРУГИХ ПРЕДМЕТА 
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Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: ХЕМИЈА    

Разред: 7. (СЕДМИ)    

Циљ предмета Задаци Наставне теме 
Начини и поступци остваривања 

програма 

Број часова 

по темама 

-да ученици стекну основну 

језичку и научну писменост и 

да напредују ка реализацији 

одговарајућих стандарда 

образовних постигнућа 

-да се оспособе да решавају 

проблеме и задатке у новим и 

непознатим ситуацијама 

-да изразе и образложе своје 

мишљење у дискусијама 

- развијање мотивисаности, 

заинтересованости за 

предметне садржаје, 

функционалне хемијске 

писмености, способности за 

извођење једноставних 

хемијских истраживања, 

логичког и апстрактног 

мишљења и критичког става у 

мишљењу 

развијање способности за 

тражење и коришћење 

релевантних информација 

-омогућити ученицима да 

разумеју предмет 

изучавања хемије и 

научне  методе којима се 

у хемији долази до 

сазнања  

-омогућити ученицима да 

сагледају значај хемије у 

свакодневном животу, 

као и њен значај за развој 

различитих технологија и 

друштва уопште 

-оспособити ученике да 

се користе хемијским 

језиком: да знају 

хемијскутерминологију и 

да разумеју квалитативно 

и квантитативно значење 

хемијских симбола, 

формула и једначина 

- оспособити ученике за 

извођење једноставних 

истраживања 

1.Хемија и њен значај 

2.Основни хемијски појмови 

3.Структура супстанци 

а)Атом и структура атома 

 

б)основне честице које 

изграђују 

супстанце(атоми,молекули,јони) 

 

4.Хомогене смеше раствора 

5.Хемијске реакције и 

израчунавања  

-монолошко-дијалошка метода 

-демонстративна метода 

-метода лабораторијских и других 

практичних радова   

3 

14 

 

14 

                    

15 

 

9 

17 

   УКУПНО 72 
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Предмет:ХЕМИЈА 

Разред:7 

Наставне теме Образовни стандарди по нивоима Начин провере 
1.Хемија и њен значај  

 

2.Основни хемијски појмови  

 

3.Структура супстанци а)Атом и 

структура атома б)основне честице 

које изграђују 

супстанце(атоми,молекули,јони)  

 

4.Хомогене смеше раствора  

 

5.Хемијске реакције и 

израчунавања  

ХЕ.(1.1.1. ,1.1.2. ,2.1.2. ,3.1.2. ,)    

 

 

 

ХЕ(1.1.1. ,1.1.2. ,1.1.3. ,1.1.8. ,1.1.9. ,1.1.10. ,1.1.11. ,1.1.12 ,2.1.2. ,2.1.7. 

,3.1.1. ,3.1.2. ,3.1.3. ,3.1.7. ,3.1.8. ,1.6.1. ,1.6.2. ,2.6.1. ,2.6.2. ,2.6.3. ,3.6.1. 

,3.6.2. ,3.6.3. ,3.6.4.) 

 

ХЕ(1.1.4. ,1.1.5. ,1.1.6. 1.1.8.,2.1.8. ,2.1.1. ,3.1.4. , 1.6.1. ,1.6.2. ,2.6.1. 

,2.6.2. ,2.6.3. ,3.6.1. ,3.6.2. ,3.6.3. ,3.6.4.) 

 

 

 

ХЕ.(1.1.7. ,1.1.8.,2.1.3. ,2.1.6. ,2.1.9. ,2.1.10. ,2.2.3. ,3.1.5. , 1.6.1. ,1.6.2. 

,2.6.1. ,2.6.2. ,2.6.3. ,3.6.1. ,3.6.2. ,3.6.3. ,3.6.4.) 

 

ХЕ.(2.2.2. ,2.3.1. ,3.1.9. ,) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Област СВОЈСТВА И ПРИМЕНА СУПСТАНЦИ 

 ХЕ.1.1.1. 

Описује шта су елементи; наводи основна физичка и хемијска својства неметала и метала и повезује својства елемената са њиховом практичном применом. 

О3.ХЕ.1.1.2. 

Препознаје на основу хемијских симбола елементе: водоник (H), угљеник (C), азот (N), кисеоник (O), натријум (Na), магнезијум (Mg), алуминијум (Al), фосфор 

(P), сумпор (S), хлор (Cl), калијум (K), калцијум (Ca), гвожђе (Fe), бакар (Cu), цинк (Zn). 

О3.ХЕ.1.1.3. 

Описује шта су једињења; наводи основна физичка и хемијска својства оксида, киселина, база, соли, угљоводоника, алкохола и карбоксилних киселина; повезује 

својства једињења са њиховом практичном применом и наводи мере предострожности у раду са овим супстанцама. 
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О3.ХЕ.1.1.4. 

Препознаје на основу формуле следећа једињења: CO, C SO, CaO, HCl, HNO,H,PO,NaOH, Ca(OH)NaCl, Na,CO, NaHCO. CaSO, CaCO,CH, C,H,OH, CH,COOH. 

ХЕ.1.1.5. 

Описује шта су смеше, препознаје их у свакодневном животу и пракси, описује и изводи поступке одливања и цеђења за раздвајање састојака смеше. 

О3.ХЕ.1.1.6. 

Наводи шта су раствори и примере раствора, описује примену раствора у свакодневном животу и пракси, бира одговарајући растварач и објашњава значење 

процентног састава раствора. 

О3.ХЕ.1.1.7. 

Описује најважније улогe масти и уља, угљених хидрата, протеина и витамина у живим организмима; зна значај правилне исхране и наводи примере намирница 

које садрже масти и уља, угљене хидрате, протеине и витамине. 1.2.1.Рукује супстанцама и комерцијалним производима у складу са ознакама упозорења на 

паковањима или боцама у којима се супстанце чувају (ознаке за  

штетно, корозивно, експлозивно, лако запаљиво, отровно и радиоактивно), придржава се правила о начину чувања супстанци и одлагању отпада. 

2. Област ПРАВИЛНО РУКОВАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ СУПСТАНЦИ О3.ХЕ.1.2.2. 

Безбедно рукује посуђем и прибором, загрева супстанцу на безбедан начин, мери масу, запремину и температуру супстанце. 

О3.ХЕ.1.2.3. 

Наводи загађиваче ваздуха, воде и земљишта и описује њихов утицај на животну средину. 

3. Област ПРОМЕНЕ И СТРУКТУРА СУПСТАНЦИ 

О3.ХЕ.1.3.1. 

Препознаје физичке и хемијске промене супстанци у свакодневном животу и пракси. 

О3.ХЕ.1.3.2. 

Наводи да атоми и молекули граде елементе, а молекули и јони једињења. 

НАПРЕДНИ НИВО 

На напредном нивоу 

полазник повезује својства и промене елемената (метала и неметала) и једињења (оксида, киселина, база, соли, угљоводоника, алкохола и карбоксилних 

киселина) са њиховом структуром и према томе бира супстанце за рад и примењује одговарајуће поступке у свакодневном животу и делатностима које 

обавља.Следећи искази описују шта полазник зна и уме на  

напредном нивоуу свакој области. 

1. Област СВОЈСТВА И ПРИМЕНА СУПСТАНЦИ 

О3.ХЕ.2.1.1. 

Бира на основу својстава састојака смеше одговарајући поступак за њихово раздвајање и изводи га. 

О3.ХЕ.2.1.2. 

Објашњава шта су раствори, разликује засићен, незасићен и презасићен раствор и примењује у пракси зависност растворљивости супстанце од природе 

супстанце и растварача. 

О3.ХЕ.2.1.3. 

Израчунава масу растворене супстанце и растварача на основу процентног  

састава раствора и обрнуто, прави раствор одређеног процентног састава и мења процентни састав раствора додавањем растварача или растворене супстанце. 

2. Област ПРАВИЛНО РУКОВАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ СУПСТАНЦИ 

О3.ХЕ.2.2.1. 

Објашњава значај и описује поступке рециклаже с циљем очувања здравља и животне средине. 
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3. Област ПРОМЕНЕ И СТРУКТУРА СУПСТАНЦИ 

О3.ХЕ.2.3.1. 

Примењује Закон одржања масе да се при променама укупна маса супстанци не мења. 

О3.ХЕ.2.3.2. 

Објашњава да су чисте супстанце изграђене од атома, молекула или јона; објашњава јонску и ковалентну везу и утицај хемијске везе на температуру топљења, 

температуру кључања и растворљивост супста 

 

 

Допунска настава                                                   Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: ХЕМИЈА    

Разред: 7. (СЕДМИ)    

Циљ Наставне теме 
Број часова по 

темама 

-омогућавање  ученицима да разумеју предмет изучавања хемије и да стекну 

основна знања о хемијским појавама, променама и законитостима 

- омогућавање  ученицима да разумеју научни метод којим се у хемији долази до 

сазнања 

- развијање способности код ученика  да користе хемијску терминологију, да 

разумеју квалитативно и квантитативно значење хемијских симбола, формула и 

једначина 

-развијање способности код ученика за извођење једноставнијих истраживања 

-развијање способности за тражење и коришћење релевантних информација у 

различитим изворима (интернет, часописи,  стручна литература...) 

- развијање свести о важности одговорног односа према животној средини, 

одговарајућег и рационалног коришћења и 

одлагања супстанци у свакодневном животу 

1.Хемија и њен значај 

 

2.Основни хемијски појмови 

 

3.Структура супстанци 

 

а)Атом и структура атома 

б)основне честице које изграђују 

супстанце(атоми,молекули,јони) 

 

4.Хомогене смеше раствора 

 

5.Хемијске реакције и израчунавања  

 

                                УКУПНО                     36 
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Допунска настава                                                   Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: ХЕМИЈА    

Разред: 7. (СЕДМИ)    

Циљ Наставне теме 
Број часова по 

темама 

-да  ученици стекну основна знања о хемијским појавама у 

природи и законима по којима се оне одигравају 

-да ученици  схвате материјалност света и његову узрочно-последичну 

повезаност 

-развијање функционалне хемијске  писмености и научног 

погледа на свет 

-развијање способности и умења да се знања стекну, примењују и даље 

развијају 

 -развијање способности за извођење једноставнијих хемијских истраживања 

-оспособљавање ученика за  решавање теоријских и експерименталних проблема 

- оспособљавање ученика за тражење и коришћење информација у различитим 

изворима  

-развијање свести о важности одговорног односа према животној средини, 

одговарајућег и рационалног коришћења и одлагања супстанци у свакодневном 

животу 

-развијање логичког, апстрактног и критичкогмишљења 

-подстицање радозналости, креативности и развијање свести о сопственим 

знањима и способностима 

1.Хемија и њен значај 

 

2.Основни хемијски појмови 

 

3.Структура супстанци 

 

а)Атом и структура атома 

б)основне честице које изграђују 

супстанце(атоми,молекули,јони) 

 

4.Хомогене смеше раствора 

 

5.Хемијске реакције и израчунавања  

 

   УКУПНО 36 

 

Допунска настава         Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: ХЕМИЈА 

Разред: 7. (СЕДМИ)    

Циљ Наставне теме Број часова  
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-осамостаљивање ученика  да израђују и презентују  пројекте 

- да израђују наставна  средства 

-да самостално изводе експерименте 

- учествују у квизовима знања 

-да ученици  схвате материјалност света и његову узрочно-последичну 

повезаност 

-развијање способности и умења да се знања стекну, примењују и даље 

развијају 

-подизање еколошке свести ученика  на највиши ниво 

1.Хемија и њен значај 

 

2.Основни хемијски појмови 

 

3.Структура супстанци 

 

а)Атом и структура атома 

б)основне честице које изграђују 

супстанце(атоми,молекули,јони) 

 

4.Хомогене смеше раствора 

 

5.Хемијске реакције и израчунавања 

 

   УКУПНО 36 

 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ -  7. разред 

 

Недељни број часова: 2 часа недељно ( блок настава) 

Укупно за школску годину: 72  часа 

Настава се организује поделом одељења на групе не веће од 20 ученика. 

 

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 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. 

 

Задаци наставе техничког и информатичког образовања су  

 

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе техничког и информатичког образовања сврха, циљеви и задаци 

образовања, као и циљеви наставе техничког и информатичког образовања буду у пуној мери реализовани 

- стицање основног техничког и информатичког образовања и васпитања 

- стицање основних техничко-технолошких знања, умења, вештина и оспособљавање ученика за њихову примену у учењу, раду и свакодневном животу 

- схватање законитости природних и техничких наука 

- сазнавање основног концепта информационо-комуникационих технологија (ИKТ), улоге ИKТ у различитим струкама и сферама живота, 



309 

 

- као и оспособљавање ученика да 

- раде на једном од оперативних система и неколико најчешће коришћених корисничких програма и стицање навике да их ученик користи у свакодневним 

активностима  

- науче употребу рачунара са готовим програмима за обраду текста, за графичке приказе, интерфејс и интернет  

- развијају стваралачко и критичко мишљење 

- развијају способност практичног стварања, односно да реализују сопствене идеје према сопственом плану рада и афирмишу креативност и оригиналност  

- развијају психомоторне способности 

- усвоје претпоставке за свесну примену науке у техници, технологији и другим облицима друштвено корисног рада 

- савладавају основне принципе руковања различитим средствима рада, објектима технике и управљања технолошким процесима 

- развијају прецизност у раду, упорност и истрајност приликом решавања задатака 

- стичу радне навике и оспособљавају се за сарадњу и тимски рад 

- комуницирају на језику технике (техничка терминологија, цртеж) 

- стекну знања за коришћење мерних инструмената 

- на основу физичких, хемијских, механичких и технолошких својстава одаберу одговарајући материјал за модел, макету или средство 

- препознају елементе (компоненте) из области грађевинарства, машинства, електротехнике, електронике и да их компонују у једноставније функционалне 

целине (графички и кроз моделе, макете или предмете) 

- разумеју технолошке процесе и производе различитих технологија  

- препознају природне ресурсе и њихову ограниченост у коришћењу 

- прилагоде динамичке конструкције (моделе) енергетском извору 

- одаберу оптимални систем управљања за динамичке конструкције (моделе) 

- израде или примене једноставнији програм за управљање преко рачунара 

- упознају економске, техничко-технолошке, еколошке и етичке аспекте рада и производње и њихов значај на развој друштва 

- примењују мере и средства за личну заштиту при раду  

- знају мере заштите и потребу за обнову и унапређење животног окружења 

- на основу знања о врстама делатности и сагледавања својих интересовања правилно одаберу своју будућу професију и др. 

 

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 
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- 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. 

 

Садржа

ј 

Програ

ма 

Број 

часо

ва 

Активности у образовно-васпитном раду 

Начини и облици извођења програма 
Циљеви и задаци садржаја 

програма 
Ученика Наставника 

1
. 
У

в
о

д
 у

 м
а
ш

и
н

ск
у
 т

ех
н

и
к

у
 

2 

- слушају, 

упоређују, 

закључују, 

анализирају, 

посматрају, 

цртају  

 

-Упознаје ученике са 

основним појмовиа из 

области машинства, 

трансформације енергије и 

оптерећења и кретања  

 

-Фронтални  

-Индивидуални  

Увод у машинску технику има задатак да уведе и 

заинтересује  ученике   за  нову техничку област – 

машинство.  

Увођење у машинство остварити обрадом основних 

појмова из области машина и механизама и њихових 

задатака.  

   На основу знања из претходних разреда о ресурсима 

увести ученике у основе трансформације материје и 

енергије, пренос и трансформација оптерећења и 

кретања. 

 

 

Ученици треба да:  

 Прoширe свoja знања из 

претходних разреда из области 

различитих грана технике; 

 Се заинтересују за нове 

материјале, облике енергије, 

начине преношења снаге и 

кретања итд.; 

 Упознају основне делове 

машина и механизме; 

 упознају се са појмовима 

машина и механизма, као и 

начинима трансформације 

материје и енергије и преноса 

оптерећњеа и кретања 
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2
. 

Т
ех

н
и

ч
к
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т
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а
ш

и
н
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в
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8 

-слушају, 

анализирају, 

примењују, 

посматрају,  

цртају ,  

 

 

-Показује правила 

ортогоналне пројекције и 

просторног приказивања 

објеката и учи ученике да 

примењују научено на 

цртежима и 

документацији  

-Усмерава ученике при 

изради алгоритма и при 

конструкторском 

моделовању  

-Вреднује рад ученика  

 

-Фронтални  

-Индивидуални  

-Групни  

   Обновити знања из области техничке документације 

из грађевинарства и врсте техничких цртежа из 5-ог 

разреда. 

   У оквиру техничког комуницирања проширивати 

знања у ортогоналном пројектовању и просторном 

приказивању  једноставнијих објеката, затим 

специфичностима у области машинства.  

   Наставити са алгоритамским приступому 

конструкторском моделовању. 

   Ученици самостално раде графичке радове у радне 

свеске. 

Ученици треба да: 

 

 Науче да користе стручну 

терминологију; 

 Израђују технички цртеж 

основним прибором и рачунаром; 

 Науче представљање објеката 

у ортогоналној пројекцији; 

 Саставе алгоритам операција 

за израду модела од идеје до 

реализације: 

 уме да примењује техничке 

цртеже и да на цртежу 

представи једноставан предмет 

у ортогоналној пројекцији; 
 

 

3
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р
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и
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 14 

слушају, 

посматрају, 

закључују, 

истражују,  

описују, цртају  

 

-Усмерава ученике при 

изради цртежа и 

презентације на рачунару,  

-Практично показује како 

се користи интерфејс 

технологија.  

-Вреднује рад ученика  

 

-Фронтални,  

-Рад у пару  

    Информатичка технологија – област која остварује 

континуитет информатичке писмености с циљем да 

ученици науче  да користе рачунар за цртање и израду 

презентација. Посебан аспект употребе рачунара 

ипериферних уређаја  је у функцији управљања 

техничким системима и процесима(интерфејс – систем 

веза са рачунаром). У ту сврху се са рачунаром повезује 

интерфејс а користе се готови програми (софтвер) за 

управљање. Ову наставну тему треба повезати са темом 

роботика. У практичним вежбама користити рад са 

конструкторима на бази интерфејс – технологије, 

односно моделе управљани рачунаром.  

    У оним школама у којима се реализује изборна 

настава из информатике и рачунарства треба 

остварити корелацију како се не би наставни 

садржаји преклапали 

 

   Ученици треба да: 

 

 Умеју да користе рачунар у 

решавању једноставнијих 

проблема у обради текста и цртању 

техничких цртежа; 

 Направе презентацију свог 

модела; 

 Умеју да користе рачунар 

  за управљање на бази  

  интерфејса; 
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4
. 

М
а
т
ер

и
ја

л
и

 

 2 

-слушају, 

посматрају, 

причају, 

закључују, 

истражују, 

класификују, 

описују, цртају  

 

Даје нова знања о 

техничким матријалима и 

упознаје ученике са новим 

машинским маеријалима и 

њиховом поделом  

-Показује ученицима 

одређене машинске 

материјале  

-Вреднује рад ученика  

 

-Фронтални  

-Индивидуални  

-Групни  

   Проширити знања о техничким материјалима које су 

ученици стекли у претходним разредима.  

  Акценат је на машинским материјалима: метали, 

легуре, композити, неметали, погонски материјали. 

Упознати ученике са својствима метала и легура 

(испитивање тврдоће, чврстоће и др.) који се најчешће 

користе у машинству. 

* Остварити везу са хемијом тако што треба ускладити 

време и обим реализације у оба наставна предмета.  

 

 

 

 Ученици треба да: 

 

 Упознају специфична техничко 

– технолошка својства појединих 

метала и легура; 

 На основу физичких, хемијских 

и технолошких својстава одаберу 

одговарајући материјал (метал, 

легуру, неметал и погонски 

материјал) за модел или употребно 

средство; 

 

 

5
. 
М
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е 
и
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о
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 2 

- слушају, 

посматрају, 

причају, 

описују, 

упоређују, 

цртају, вежбају  

 

 

-Упознаје ученике са 

начином мерења и врстама 

мерних средстава,  

-Показује како се рукује и 

мери са помичним 

мерилом, угломером и 

угаоником  

-Вреднује рад ученика  

Фронтални  

- Индивидуални  

-Групни 

   Ова наставна јединица се надовезује на  

наставне садржаје из физике из претходног разреда. За 

техничко и информатичко  

образовање посебно је важно да упознају  

мерење и мерна средства: дужине, угла, масе,  

силе и момента, размеравање и обележавање на металу.  

   Ученици треба да науче да рукују помичним 

мерилом, микрометром, калибрима и  

угаоником. 

Ученици треба да: 

 Умеју да рукују инструментима 

за мерење: дужине, угла, масе и 

момента; 

 Разумеју обележавање на 

металу; 

 Разумеју појам контроле; 

Повезују знања о мерењу из 

физике 6-ог разреда 
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4 

-слушају, 

посматрају, 

закључују, 

истражују, 

причају, 

описују,  цртају 

 

 

-Упознаје ученике са 

врстама обраде метала са 

и без скидања стротине,  

-Указује разлике у обради 

метала у односу на друге 

материјале,  

-Практично показује како 

се врши спајање метала.  

-Вреднује рад ученика  

Фронтални  

- Индивидуални  

- Рад у групи  

Ова наставна тема се ослања на наставне  

садржаје из претходних разреда. 

   У току реализације треба указати на  

принципе обраде метала са и без скидања стуготине, 

разлике у обради метала у односу на друге материјале, као и 

спајање металних  

делова.                                                                                                               

Осим ручне обраде уз одговарајуће мултимедијалне 

софтвере обрадити  

производне машине - принцип рада, састав, коришћење. 

   Није предвиђено да ученици раде на  

обради тешко обрадивих материјала.  

    Посебно обратити пажњу на  мере  

заштите на раду. 

*корелација са ликовним 

Ученици треба да: 

 Примењују одговарајуће 

поступке обраде материјала кроз 

алгоритам; 

 Разумеју технолошке процесе 

и производе различитих 

технологија; 

 Знају мере заштите и потребе 

за обнову и унапређивање 

животног окружења; 
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16 

слушају, 

посматрају, 

закључују, 

истражују, 

примењују, 

причају, 

описују, цртају  

 

-Упознаје ученике са 

основнм поделом, и 

приципом рада машина и 

механизма,  

-Показује поједине делове 

и механизме  

- Упознаје ученике са 

принципима рада 

саобраћајних средстава и 

деловима  

-Вреднује рад ученика  

 

-Фронтални  

-Индивидуални  

-Групни  

   Представља комлексну област која обухата:основне 

појмове ипринципе рада машина и механизама, 

елементе машина и механизама, елементе за везу, 

елементе за пренос снаге и кретања, специјалне  

елементе.  

   Обрада ових елементарних појмова  

представља основу за следеће садржаје у  

оквиру ове теме тј.подсистеме саобраћајних машина и 

уређаја: машине спољашњег  

(бицикл, аутомобил, железничка возила,  

бродови, авиони и др.) и унутрашњег  

(транспортери, дизалице и др.) транспорта - принцип 

рада, састав, коришћење. 

   Повезати са садржајима из енергетике тако  

да ученици могу да схвате међусобне  

односе погонских и преносних елемената у 

саобраћајним средствима. 

Ученици треба да: 

 

 Препознају елементе 

(компоненте) из области 

машинства и да их компонују у 

једноставније функционалне 

целине (графички и кроз моделе 

или употребне предмете; 

 одређују адекватне везе између 

елемената (завртањ, закивак, ...); 

 Ученици треба да упознају 

подсистеме саобраћајних и 

транспортних машина и уређаја; 
- зна називе основних елемената 

машина и њихову намену и 

примену; 

 

8
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2 

- слушају, 

посматрају, 

закључују, 

истражују, 

примењују, 

описују, цртају, 

моделују 

 

 

-Упознаје ученике са 

врстама робота, наменом и 

конструкцијом.  

-Презентује 

мултимедијални садржај  

-Усмеравање ученике при 

моделовању робота.  

-Вреднује рад ученика  

 

Фронтални  

-Индивидуални  

-Групни  

Роботика је област која треба да интегрише наставне 

садржаје других области као што су информатичка 

технологија, машине и механизме, енергетику, 

технологију обраде материјала. Ученици 

треба да упознају врсте робота, намену, конструкција 

(механика, погон и управљање) идт.  

    За реализацију ове теме треба користити адекватне 

мултимедијалне презентације. Посебно је погодно 

организовати  моделовање робота из конструкторких 

комплета и коришћење интерфејса. 

  Ученици треба да: 

 

 Упознају врсте робота, 

намену, конструкција (механика, 

погон и управљање) идт. 
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9
. 
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6 

слушају, 

посматрају, 

закључују, 

истражују, 

упоређују, 

описују, 

примењују, 

цртају, праве  

-Упознаје ученике са 

пинципима рада 

претварача, изворима, 

коришћењем и 

трансформацијом енергије  

-Упознаје их са врстама 

мотора и њиховим 

принципима рада, при 

томе користећи 

мултимедије и 

презентације (и ако 

постоје моделе мотора).  

-Вреднује рад ученика  

-Фронтални 

-Индивидуални 

Ученици треба да упознају принципе рада енергетских 

преображајника, изворе, коришћење и трансформацију 

енергије.                                                                              

Упознати ученике са развојем погонских машина – 

мотора, као и врстама: хидраулични, пнеуматски, 

топлотни (цилиндри, турбине, парне машине и турбине, 

четворотактни бензински мотор, дизел мотор и остали 

мотори). 

Детаљније обрадити принципе рада и делове СУС 

мотора.  При реализацији по могућности користити 

делове мотора, моделе и аудиовизуелне медије, 

односно мултимедију. 

Ученици треба да: 

 Препознају природне ресурсе, 

њихову ограниченост укоришћењу; 

 прилагоде динамичке 

конструкције (моделе) енергетском 

претварачу; 

1
0

.К
о

н
ст

р
у

к
т
о

р
ск

о
 м

о
д

ел
о
в

а
њ

е
-м

о
д
у
л

и
 

 16 

- слушају, 

посматрају, 

причају, 

описују, цртају, 

израђују моделе 

 

-Усмерава ученике током 

израде пројекта и помаже 

им током рада,  

-Омогућује ученицима да 

искажу властите 

креативне способности, да 

налазе сопствена техничка 

решења.  

-Вреднује рад ученика  

Фронтални  

-Индивидуални  

-Групни Конструкторско моделовање – Модули - 

реализација модула је заснована на примени 

конструкторских елемената и самосталној изради неких 

делова конструкције на основу пројекта. Ученици 

се могу определити по сопственом избору за различите 

модуле: конструкција модела машина и механизама, 

интерфејс технологија, роботика, рад на рачунару 

идр.Реализацијом модула остварује се диференцијација 

ииндивидуализација ученика према способностима, 

интересовању и полу.  

   Ученици приступају реализацији модула израдом 

пројекта који садржи алгоритам од идеје до 

реализације. Уизради техничке документације за 

пројекат могу користити једноставне бесплатне 

програме за техничко цртање.   

     

Ученици треба да: 

 

 Користећи знање стечено у 

току године потврде завршним 

радом у облику модула; 

 правилно употребљавају 

стандардни прибор, алат и машине 

при обликовању елемената за 

моделе и употребна средства; 

 одаберу оптимални систем 

управљања за динамичке 

конструкције (моделе) 

 одаберу једноставнији 

програм за управљање рачунаром; 

примењују мере и средства за 

личну заштиту 
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Обавезнанастава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: ВЕРСКА НАСТАВА    

Разред: 7. (СЕДМИ)    

Циљ предмета Задаци Наставне теме 
Начини и поступци остваривања 

програма 

Број часова по 

темама 

 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 

разреду школовања 

 

 

 

 

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. 

I – УВОД 

 

 

 

 

Катихизација као литургијска 

делатност- заједничко је дело 

катихете (вероучитеља) и 

његових ученика.Катихета 

(вероучитељ) би требало стално 

да има науму да катихеза не 

постоји ради гомилања 

информација („знања о вери“), 

већ као настојање да се учење и 

искуство Цркве лично усвоје и 

спроведу у живот кроз слободно 

учешће у богослужбеном животу 

Цркве. 

На почетку сваке наставне теме 

ученике би требало упознати са 

циљевима и исходима наставе, 

садржајима по темама, начином 

остваривања програма рада, као и 

са начином вредновања њиховог 

рада. 

 

 

 

Увод – 1 

 

Богопознање 

– 5 

 

Символ Вере 

– 6 

 

Светотајински 

живот Цркве 

– 11 

 

Српска Црква 

кроз векове – 

11 

 

Евалуација – 

1+1 

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, 

моћи да уочи да су 
знање и учење важни у 
његовом животу; 

 моћи да кроз очигледне 

примере иексперименте 

закључи да постоје 

различити начини 

сазнавања 

II – 

БОГОПОЗНАЊЕ 
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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. 

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; 

  

 

 В р ст е  н аст аве  

 

Настава се реализује кроз 

следеће облике наставе: 

 

 теоријска настава (34 часова) 

 

 практична настава (2часа) 

 Место реали заци је  н аставе  

 

 Дидактичк о  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 

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; 

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; 

III - 

СИМВО

Л ВЕРЕ 
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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. 

Е валуац и ја  наст аве  

Евалуацију наставе (процењивање 

   

Пружити ученицимаоснов 

за разумевање да се кроз 

учешће у Светим Тајнама 

Цркве наш живот и сви 

његови елементи узводе у 

личносни односса Богом; 

 Пружити ученицима основ 

за разумевање смисла и 

значаја Светих Тајни; 

Развијање свести ученика о 

неопходности личног 

учествовања у 

светотајинском животу 

Цркве. 

моћи да увиди да Црква 

Светим Тајнама повезује 

човека са Богом у 

најважнијим моментима 

његовог живота (рођење и 

духовно рођењеКрштење, 

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 
животамоћи 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 

IV - 

СВЕТОТАЈИНСКИ 

ЖИВОТ ЦРКВЕ 
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брак и монаштво два 

пута која воде ка 

Богу; 

моћи да разликује 

и именује службе у 

Цркви (епископ, 

свештеник, ђакон 

и народ); 

 

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;  

Оц ењ и вањ е  

Непосредно описно 

оцењивање ученика може се 

вршити кроз: 

усмено испитивање; 

писмено испитивање; 

посматрање понашања ученика 

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 
СрпскеЦркве кроз житија 
изабраних светитеља; 

Подстаћи ученике да 

развију доживљај Крсне 

славе као  молитвеног 

прослављања Бога и 

светитеља; 

 

 Развити код ученика 

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 
каоначин преношења 

V - СРПСКА 

ЦРКВА 

КРОЗ 

ВЕКОВЕ 
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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. 

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 
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КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА / 

МОДУЛИМА: 

1.  Српски језик и 

књижевност 

2.  Историја 

3.  Географија 

4.  Биологија 

5.  Физика 

6.  Ликовна култура 

7.  Музичка култура 

8.  Грађанско васпитање 

9.  Техничко и 

информатичко образовање 

  
 

 

 UKUPNO 36 

 

 

 

ПЛАН  НАСТАВЕ     И                 УЧЕЊА   ЗА   ГРАЂАНСКО                                                        ВАСПИТАЊЕ – СЕДМИ              РАЗРЕД 

 

Сврха програма: 

 

Основна сврха овог предмета је развијање ставова и вредности код ученика, њихово оспособљавање за успешно задовољавање сопствених потреба и интереса, 

развијање сопствене личности и потенцијала уз поштовање других особа, њихово идентитета и уважавање њихових потреба и интереса. Програм је израђен у 

складу са Просветним гласником бр.7, од 6. августа 2007. године. 

 

Циљ и задаци предмета: 

Општи циљ предмета је подстицање развоја личности и социјалног сазнања код ученика седмог разреда основне школе. Програм пружа ученицима 

могућност за активно учешће у животу локалне заједнице, проширивање знања о демократији, њеним принципима и вредностима кроз практично 

деловање. 
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Задаци: 
У овом предмету издваја се неколико најзначајнијих задатака и то: 

-разумевање значења кључних појмова који се односе на грађанина, државу и власт 

-схватање историјског развоја гражанских права и слобода 

-раумевање места и улоге детета као гражанина у друштву 

-разумевање волонтерског покрета и значаја волонтерског рада и волонтерских акција 

-подстицање ученика на самостално покретање акција и ангажовање у акцијама покренутим у школи и локалној заједници 

-разумевање неопходности постојања влати и уређених правила у друштву за све грађане 

-упознавање са концептом ограничене власти 

-разумевање функционисања нивоа и органа власти 

-упознавање мера власти 

-упознавање права и одговорности грађана на нивоу заједнице 

-упознавање са институцијом Ђачког парламента 

-развијање комуникацијских вештина неопходних за сарадничко понашање, аргументовање ставова и изражавање сопственог мишљења 

-обучавање ученика за тимски начин рада 

-развијање способности критичког просуђивања и одговорног одлучивања и деловања 

 

Редни 

број 

ТЕМЕ /садржаји Број часова 

1. Увод 1+1 
2. Грађанин 19 
3. Држава и власт 7 
4. Ђачки парламент и иницијатива 5 
5. Завршни део 3 

   
УКУПНО  36 

Активности у реализацији програма, начин и поступак остваривања, циљеви и задаци: 

 

Садржаји 

програма 

 

 

Број часова 

 

Активности у образовно-васпитном 

раду 

 

Начин и поступак 

остваривања 

програма 

 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

 

 

I Увод 

 

 

1+1 

 

-сви часови реализују се кроз 

радионице 

 

-разговор 

-дијалог 

-искуствено учење 

-упознавање са циљевима, 

задацима, садржајем и 

начином рада 
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II Грађанин 19 

 

-сви часови реализују се кроз 

радионице 

-тимски рад 

-израда паноа 

-рамена на нивоу велике групе 

-рад у малим групама 

 

 

 

-разговор 

-дијалог 

-истраживачке методе 

-искуствено учење 

-разумевање значења 

кључних појмова који се односе на 

грађанина, државу и власт 

-упознавање права и 

одговорности грађана на 

нивоу заједнице 

-разумевање волонтерског 

покрета и значаја волонтерског 

рада и волонтерских акција 

-активбо учешће ученика у 

волонтерском 

раду 

 

III Држава 

и власт 

 

 

7 

-сви часови реализују се кроз 

радионице 

-рад у малим групама 

-разговор 

-дијалог 

-искуствено учење 

-утицај медија у савременом 

друштву 

IV Ђачки 

парламент и 

иницијатива 

5 

 

-сви часови реализују се кроз 

радионице 

-тимски рад 

-израда паноа 

-рамена на нивоу велике групе 

-рад у малим групама 

 

 

 

-разговор 

-дијалог 

-истраживачке методе 

-искуствено учење 

-разумевање значења 

кључних појмова који се односе на 

грађанина, државу и власт 

-упознавање права и 

одговорности грађана на 

нивоу заједнице 

-разумевање волонтерског 

покрета и значаја волонтерског 

рада и волонтерских акција 

-активбо учешће ученика у 

волонтерском 

раду 

 

 

 

V Завршни део 

 

 

 

3 

 

 

-самопроцена 

-разговор 

 

 

-тимски рад 

-симулација 

-дијалог 

-развијање способности 

критичког 

просуђивања и одговорног 

одлучивања и 

деловања 
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Обавезнанастава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК     

Разред: 7. (СЕДМИ)    

Циљ предмета Задаци Наставне теме 
Начини и поступци остваривања 

програма 

Број часова 

по темама 

 

Развијање сазнајних и 

интелектуалних способности  

ученика,њихових 

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. 

 

 

 

 

 

Препознавање интонације којом се исказује 

равнодушност,дивљење,саучествовање,зебња, 

страх,сумња.Разумевање дијалога и 

монолошких излагања од  10 до 14 

реченица.Спонтано коришћење израза 

учтивости.Ступање у дијалог од 8 до 10 

реплика.Представљање себе и 

другога.Саопштавање садржаја дијалога или 

опис слике,предмета или лица у неколико 

кратких реченица.Самостална примена 

усвојених граматичких правила.Давање 

императивних исказа у комуникацији на часу 

и у игри. 

Российские 

просторы 

 

В здаровом теле  

-здаровый дух  

 

Ах,эта мода 

 

Молодост всегда в  

пути 

 

Делу время-потехе 

час 

 

Семья всему 

начало 

 

Экран и сцена -

окно в мир 

 

Земля ждет  твоей 

помощи 

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 CD-а. 

2.Рад у паровима,малим или 

великим групама(мини- дијалози, 

игра по улогама итд.) 

3.Мануалне активности(израда 

паноа,зидних новина,постера за 

учионицу итд.) 

4.Вежбе слушања; 

5.Игре примерене узрасту; 

6.Певање у групи. 

Примена комуникативне наставе 

заснива се на настојањима да се 

доследно спроводе и примењују 

следећи ставови: 

-циљни 

 

10 

 

 

8 

 

 

9 

 

10 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

7 

 

 

11 

 

   УКУПНО 72 
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Предмет: Руски језик 

Разред: VII 

Наставне теме Образовни стандарди по нивоима Начин провере 

Росийские простори 

 

 

 

В здоровом теле здоровый дух 

 

 

 

Ах эта мода 

 

 

 

Молодост всегда в пути 

 

 

 

 Основни ниво:  

 

Разуме значење најфреквентнијих речи, фраза и других основних 

лексичких елемената у оквиру једноставних, кратких, јасно 

контекстуализованих усмених исказа. 

Разуме основни смисао најједноставније конверзације. 

Разуме општи смисао и главне информације у најједноставнијим врстама 

текстова (натписи, огласи, вести, кратки извештаји, сервисне 

информације, временске прогнозе, брошуре, проспекти, рекламе, 

стрипови), уколико су праћени илустративним елементима и 

препознатљивим начином графичког обликовања. 

 Саопштава саговорнику основне информације о себи и најближем 

окружењу (породица, кућни љубимци, место становања, школа, хоби) 

Чита наглас (изражајно) краткe и једноставне текстове (показујући да 

прати њихов општи смисао). 

Поставља најједноставнија питања личне природе (о блиским темама, 

потребама, интересовањима, предметима у нечијем поседу) и одговара на 

слична питања саговорника. 

Писаним путем доставља информације о себи или тражи информације о 

другима. 

Правилно записује познату лексику. 

 Повезује неколико кратких исказа у везани текст о блиским темама. 

 Препознаје и разумљиво изговара једноставније гласове и најчешће 

гласовне групе и познаје основне интонацијске схеме (нарочито упитну). 

Познаје основне појаве свакодневног живота циљних култура (нпр. начин 

исхране, радно време, навике, празници, разонода). 

 

Средњи ниво: 

 

 Разуме спорији, јасно артикулисани монолошки исказ од неколико 

реченица, уз одговарајуће паузе и понављања. 

 

 

Провера знања изводи се 

путем полагања тестова, 

израде писмених  задатака 

и усменим путем. 
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Делу время потеху час 

 

 

 

Семъя всему начало 

 

 

 

 

Экран и сцена окно в мир 

 

 

 

 

 

 

 

Земля ждет твоей помощи 

 

Разуме предмет краће усмене интеракције о личним и породичним 

стварима. 

Разуме најопштији смисао једноставних прозних и поетских текстова 

прилагођених узрасту и интересовањима. 

Успева да накратко поведе и/или одржи разговор на блиске и познате 

теме. 

На једноставан начин тражи од саговорника предмет, објашњење, услугу. 

Поставља једноставнија питања о темама које одговарају његовим 

интересовањима (слободно време, хоби, школа, породица, другови) и 

одговара на слична питања саговорника. 

Пише кратке текстове на блиске теме у којима описује себе, своју 

породицу и окружење, користећи фреквентне кохезивне елементе. 

На матерњем језику саопштава основну тему и најважније информације 

краћег писаног текста. 

Познаје и/или користи једноставније граматичке елементе и 

конструкције. 

Представља и укратко описује на циљном језику неколико познатих 

личности и појава из циљних култура, као и оне за које показује 

интересовање. 

Напредни ниво: 

Разуме саопштења, упутства, молбе итд. који се тичу његових потреба и 

интересовања.  

Разуме основни смисао и главне информације из разговора двоје или 

више (са) говорника, уколико се говори разговетно и умереним темпом.  

Разуме једноставнија упутства у вези с личним потребама и са 

сналажењем на јавним местима. 

Разуме информације, главне идеје и поруке фикционалних прича и 

других форми из области књижевности за младе. 

Објашњава зашто му се нешто допада или не допада, зашто се слаже или 

не слаже, зашто нешто воли или не; на једноставан начин износи и 

образлаже своје ставове и мишљење.  

Објашњава оно што не разуме и тражи помоћ. 

На једноставан начин и укратко излаже на задату тему или резимира 

краћи текст (прочитан или одслушан). 
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Пише кратке приче од понуђеног језичког материјала на узрасно 

адекватне теме. 

Углавном коректно изговара све гласове и гласовне групе, чак и у 

понеким тежим комбинацијама гласова, уз поштовање акценатско-

интонацијских правила, а евентуалне неправилности не угрожавају 

комуникацију. 

 

 

Допунска настава                                                     

Предмет: ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК    

Разред: 7. (СЕДМИ)    

Циљ Наставне теме 
Број часова по 

темама 

 

Развој способности комуницирања,дијалога,осећања солидарности,квалитетне  и 

ефикасне сарадње са другима и способности за тимски рад. 

Развој свести о себи,самоиницијативе,способности самовредновања и 

изражавања свог мишљења. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гласови и слова 

 

Придеви 

 

Заменице 

 

Глаголи 

 

Бројеви 

 

Исказивање времена према часовнику 

 

   УКУПНО 36 

 

Допунска настава         Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК 

Разред: 7. (СЕДМИ)    
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Циљ Наставне теме Број часова  

Разуме једноставна обавештења о хронолошком/метеоролошком времену и 

реагује на њих; 

Тражи и даје кратка и једноставна обавештења о хронолошком/метеоролошком 

времену; 

Кроз наставу ученик богати себе,развија радозналост,истраживачки дух и 

отвореност према комуникацији са говорницима других говорних подручја. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Времена года-разговорная тема 

 

Имена существителные 

Спорт-разговорная тема 

 

Числителные 

Мода-разговорная тема 

 

Имена прилогателные 

Празники-разговорная тема 

 

Настоящее время 

 

Стихи русских писателей 

 

Будущее время 

Приготовление пищи-разговорная тема 

 

Так говорят русские... 

Театр и кино-разговорная тема 

 

Местоимения 

Природа-разговорная тема 

 

Давайте споем! 

 

 

   УКУПНО 36 

 

Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО    

Разред: 7. (СЕДМИ)    

Циљ предмета Задаци Наставне теме Начини и поступци остваривања програма 
Број часова 

по темама 

Ученици треба да стекну базичну -Оспособити ученике за 1.Интернет Програмске садржаје треба остваривати 6 
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информатичку писменост, као и да 

се оспособеза коришћење рачунара 

и стекну вештине у примени 

рачунара у свакодневном животу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

примену рачунара у 

области комуникација и 

информација. 

-Упознати их са 

опасностима и заштитом 

на интернету. 

-Упознати ученике са 

основним програмима за 

снимање и обраду звука 

и видео записа. 

-Оспособити ученике за 

израду мултимедијалних 

презентација. 

Оспособити ученике за 

писање једноставнијих 

програма. 

2.Обрада звука 

3.Обрада видео записа 

4.Израда презентација 

5.Изборни модул 

првенствено кроз вежбе и практични рад  на 

рачунару, индивидуални или групни. 

Област Интернет обрадити са што више 

практичних примера коришћења  Интернета. 

Области обраде звука и видео записа 

практично спровести у складу са 

могућностимахардвера. 

Кроз практичан рад на изради презентације  

на одређену тему ученике оспособити да 

сами креирају презентације. 

Изборним модулом ученике упознати  са 

могућностима програмирања и показати им 

како се праве програми и према 

могућностима ученика проширити знања из 

претходног разреда. 

4 

6 

10 

10 

   УКУПНО 36 

 

Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: ЦРТАЊЕ СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ    

Разред: 7. (СЕДМИ)    

Циљ предмета Задаци Наставне теме Начини и поступци остваривања програма 

Број 

часова 

по 

темама 

 

Циљ васпитно-образовног рада у 

настави ликовне културе јесте да 

подстиче и развија учениково 

стваралачко мишљење у складу 

са демократским опредељењем 

друштва и карактером овог 

Задаци образовно-

васпитног рада се 

састоје у развијању 

ученикове способности 

за: 

-коришћење свих 

ликовних елемената 

ПРОПОРЦИЈЕ 

-Пропорције 

-Пропорције 

-Цртање 

-Пропорције 

-Компоновање величина у 

простору 

Неопходно је на сваком часу сваку 

тематску јединицу илустровати 

адекватним ликовно-уметничким делом. 

Инсистирати на већој афирмацији 

тематских јединица у области цртање. 

Инсистирати на развијању осетљивости зѕ 

схватање композиције у простору. 

8+3+1 
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наставног предмета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ликовни стваралачки 

рад 

-коришћење 

различитих материјала 

и медијума 

-усвајање естетских 

критеријума за 

креативно мишљење 

-доживљавање 

ликовних уметничких 

дела у оквиру културне 

баштине за 

препознавање 

савремених кретања у 

уметности свог и 

других народа 

-визуелну перцепцију 

-критичко мишљење 

-оплемењивање 

животног и радног 

простора 

-активно стваралачко 

деловање у 

културниом и 

уметничком животу 

средине 

-активно естетско 

унапређивање своје 

околине и очување 

природе и баштине 

завичаја и домовине 

-неговање укупних 

људских достигнућа 

-будућа 

-Перцепција 

-Цртање 

-Компоновање и степеновање 

облика у простору 

-Перцепција 

-Цртање 

-Арабеска 

-Пецепција 

-Цртање 

-Арабеска 

-Естетска анализа 

СЛИКАЊЕ 

-Равнотежа облика и боје у 

простору 

-Перцепција 

-Сликање-одговарајућа средства 

-Контраст 

-Перцепција 

-Сликање 

-Сродност ликовних вредности 

-Перцепција 

-Сликање 

ВАЈАЊЕ 

-Обликовање маса и волумена 

-Перцепција 

-Вајање 

-Орнаменти 

-Перцепција 

-Вајање 

-Вајарски материјали 

-Перцепција 

-Вајање 

-Перформанс 

-Перцепција 

Важно је ученицима илустровати 

најтипичнија дела уметничког наслеђа у 

којима  су на различит,карактеристичан 

начин решен композиција и простор. 

Важно је нагласити линеарну,ваздушну и 

инверзну перспективу и тумачити разлику 

простора у византијском и ренесансном 

сликарству,али и на примерима сликарства 

модерне уметности. 

 

 

 

Треба инсистирати на обогаћивању скале 

појединих боја и њиховог композиционог 

односа и увођењу у бојене вредности 

процесом рада по природи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обратити пажњу на основна својства 

вајања,на текстуру,тактилни третман 

форме,чврсте и меке форме,конвексно-

конкавно,отворено-затворено. 

Треба нагласити вредности и функције 

пластике у архитектури,екстеријеру и 

ентеријеру,примењеном вајарству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8+3+1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10+2+1 
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занимања,професионал

ну орјентацију 

-еманципацију 

личности ученика 

-културу рада 

-Одговарајућа средства и 

материјали 

-Естетска анализа 

   УКУПНО 36 
 

 

Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: ШАХ    

Разред: 7. (СЕДМИ)    

Циљ предмета Задаци Наставне теме 
Начини и поступци остваривања 

програма 

Број часова по 

темама 

-да ученици овладају основним 

законитостима и принципима 

шаховске игре ради формирања 

њихових радних навика, 

савесности, истрајности, 

упорности, уредности, 

радозналости, креативности, 

оригиналности и спремности на 

сарадњу уз уважавање туђег 

мишљења и начела лепог 

понашања, а нарочито да код 

ученика и ученица изгради 

културу рада, да се рад обавља у 

одређено време у предвиђеном 

радном простору, као и да се 

развија свесна потреба да се 

започети посао доврши до краја 

- развијање интересовања за шаховску 

игру код ученика 

 - стимулисање маште, креативности и 

радозналости током учења шаха 

- стицање основних знања о шаху и 

уочавање сличности са животом 

 - оспособљавање ученика за логичко 

размишљање током учења шаха 

 - развијање потребе за самосталним 

доношењем одлука кроз играње шаха 

 - развијање свести о сопственом 

напредовању и јачање мотивације за 

даље учење шаха 

 - развијање начела фер-плеја и 

уважавања туђег мишљења. 

1.Уводни део 

 

2.Отварање 

 

3.Средишњица 

 

4.Завршница 

 

5.Одигравање 

партија 

-практична настава у виду решавања 

примера на демонстрационој табли 

(фронтални облик рада) и кроз тестове 

(индивидуални облик рада), али и кроз 

проигравање у паровима и групне 

активности ученика 

8 

 

4 

 

6 

 

5 

 

13 

   УКУПНО 36 
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Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава 
Слободне наставне 

активности 

Предмет ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ  

Разред 7. Седми 

Циљ предмета Задаци Наставне теме Начини и поступци остваривања програма 
Број часова 

по темама 

Циљ физичког васпитања јесте да 

разноврсним и системастким 

моторичким активностима, у 

повезаности са осталим образовно- 

васпитним подручјима, допринесе 

интегралном развоју ученика, развоју 

моторичких способности, стицању, 

усавршавању и примени моторичких 

умења, навика и неопходних 

теоретских знања у свакодневним и 

специфичним условима живита и рада. 

Развој и усавршавање 

моторичких способности, 

подстицање раста, развоја и 

утицања на правилно 

држање тела, стицанје 

моторичких умења која су 

као садржаји утврђени 

програмом физичког 

васпитања и стицање 

теоријских знања 

неопходних за њихово 

усвајање; формирање 

морално-вољних квалитета 

личности; оспособљења 

знања да ученици знају 

применити у свакодневном 

животу и раду; задовољење 

социјалних потреба за 

потврђивањем. 

1. РАЗВИЈАЊЕ 

ФИЗИЧКИХ  

СПОСОБНОСТИ 

2. УСВАЈАЊЕ 

МОТОРИЧКИХ 

ЗНАЊА, УМЕЊА И 

НАВИКА 

3. СПОРТ И 

СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ- 

АТЛЕТИКА, 

ГИМНАСТИКА И 

ОДБОЈКА 

4. КОРЕКТИВНО 

ПЕДАГОШКИ РАД 

Програмска концепција физичког 

васпитања заснива се на јединству 

часовних, ванчасовних и ваншколских 

организационих облика рада. Редовни 

часови се одржавају 2 пута недељно а тај 

програм је базиран на континуитету 

усвојених знања, вештина, ставова и 

вредности из шестог разреда. 

1. Атлетика 

24 часа; 

 

2. 

Гимнастика 

16 часова; 

 

3. Одбојка 

28 часова; 

 

4. 

Тестирање 

4 часа; 

УКУПНО 72 
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Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет ФИЗИЧКО – ИЗАБРАНИ СПОРТ девојчице одбојка,  

дечаци фудбал Разред 7. Седми 

Циљ предмета Задаци Наставне теме 
Начини и поступци остваривања 

програма 

Број 

часова по 

темама 

Циљ физичког васпитања-изабрани 

спорт  је да се разноврсним и 

системастким обучавањем допринесе 

оставаривању циљева физичког 

васпитања као интегралног дела 

образовног-васпитног система у 

целини а да при том задовоље 

индивидуалне потребе ученика, 

њихову радозналост и жеље за 

достигнућима у спорту који су 

изабрали. 

Задаци изабраног спорта могу 

се поделити у опште и то 

задовољавање примарних 

мотива ученика, посебно 

кретање, игра и такмичење. 

Подстицање потребе 

учениказа личном 

афирмацијом, групном 

идентификацијом као 

доприносу за брзу 

социјализацију личности. 

Примена стечених знања у 

школским спортским 

такмичењима. Посебни задаци 

су развој и усавршавање 

моторичких способности, 

брзине и координације и 

прецизности изабране 

спортске гране по основу 

програма а све у примени кроз 

сложене услове игре. 

ОДБОЈКА 

 1.Основни ставови и кретања 

2.Сервирање 3.Пријем 

сервиса 4.Дизање лопте 

5.Смечирање 

6.Блокирање 7.Ротација 

 8.Игра 

 ФУДБАЛ  1.Кретање са 

лоптом и без лопте 2.Вођење 

лопте 

3.Додавање лопте 

4.Шутирање 5.Голманска 

техника 

 6. Игра уз примену правила 

Недељно са једним школским 

часом реализије се настава 

изабраног спорта који изводи 

предметни наставник физичког 

васпитања. Ученици који покажу 

веће интересовање упућују се на 

додатне часове путем секција из 

тог спорта које такође воде 

наставници физичког васпитања а 

такве ученике даље укључивати на 

такмичења предвиђена планом и 

програмом. 

 

 

 

36 

УКУПНО 36 
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VIII РАЗРЕД 

Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК    

Разред: 8. (ОСМИ)    

Циљ предмета Задаци Наставне теме Начини и поступци остваривања програма 
Број часова 

по темама 

 

Циљ наставе српског језика јесте 

да ученици овладају основним 

законитостима српског 

стандардног,  књижевног језика на 

којем ће се усмено и писмено 

правилно изражавати, да упознају, 

доживе и оспособе се да тумаче 

одабрана књижевна дела и друга 

уметничка остварења из српске и 

светске баштине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–  даље овладавање 

знањима из граматике, 

стилистике, 

лексикологије, историје 

књижевног језика, 

дијалектологије; –  

развијање позитивног 

односа према 

дијалектима (свом и 

другима), као и потребе 

да се усваја, негује и 

развија књижевни језик; 

–  даље усвајање 

ортоепске, ортографске, 

граматичке, лексичке и 

стилске норме српског 

језика;  

–  развијање критичког 

односа према језику и 

садржини текстова из 

свакодневног живота; 

развијање осетљивости 

на манипулацију језиком 

(нарочито у виду 

бирократског језика и 

 

Књижевност 

Језик 

Језичка култура 

 

Основни програмски захтеви овог предмета 

– оспособљавање за усмену и писмену 

комуникацију стандардним српским језиком 

и самостално читање, разумевање и 

тумачење књижевности, остварује се 

поступно, путем избора и распореда 

наставних садржаја.  

Поступци: Организовање активне, 

стваралачке, проблемске и креативне 

наставе, уз одговарајуће стручне, 

обавештајне и логичке методе.  

Компаративни и аналитичко-синтетички 

приступ остварењу програмских садржаја.  

Оперативно планирање за сваки наставни 

час комбиновати различите облике рада 

(фронтални, групни, индивидуални), као и 

методе (монолошка, дијалошка, рад на 

тексту, писани радови, демонстрација, 

практичан рад, истраживачки рад, решавање 

проблема-хериустички приступ и др.) како 

би подстакли радозналост и интересовање 

ученика.  

Прецизним упутствима усмеравати рад 

ученика и подржавати их у самосталном 

истраживачком раду.  

Методе којима се остварују општепредметне 

и специфичне компентенције: посматрање, 

 

52 

48 

36 
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језика реклама); 

 –  формирање 

критеријума за 

самосталан избор, 

анализу и процену 

уметничких дела 

приступачних овом 

узрасту; 

 –  систематизација 

знања о 

књижевнотеоријским 

појмовима; 

–  овладавање расправом 

као обликом усменог и 

писаног изражавања; –  

обнављање  и 

систематизовање знања 

из свих подручја. 

слушање, приповедање, описивање, читање 

усклађено с природом различитих 

текстуалних жанрова, писање различитих 

облика текстова, вредновање, коришћење 

различитих извора информација, 

истраживање (рад на тексту), стварање, 

презентовање, израда паноа и power point 

презентација, прикупљање података, 

анализа, синтеза, размењивање, критичко 

процењивање, заузимање става, повезивање 

са свакодневним животом, примена и 

коришћење ИКТ технологије. Посветити 

потребну пажњу ученицима који спорије 

напредују као и ученицима који раде по 

ИОП-у. 

   УКУПНО 136 

 

Предмет: Српски језик и књижевност 

Разред: VIII 

Наставне теме Образовни стандарди по нивоима Начин провере 
 

 

Књижевност 

Језик 

Језичка култура 

 

 

Образовни стандарди дефинисани су за следеће области: • ВЕШТИНА 

ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ • ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ • 

ГРАМАТИКА, ЛЕКСИКА, НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК • 

КЊИЖЕВНОСТ 

 

 

 

 

Усмено (говорне вежбе, усмена 

провера) 

Писано (писмени задаци, 



336 

 

Нивои: основни, средњи, напредни. 

 

ОСНОВНИ НИВО 
1. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ- ученик/ 

ученица:  

CJ.1.1.1. разуме текст (ћирилични и латинични) који чита наглас и у себи 

CJ.1.1.2. разликује уметнички и неуметнички текст; уме да одреди сврху 

текста: експозиција (излагање), дескрипција (описивање), нарација 

(приповедање), аргументација, пропаганда *1 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,  

 2.ГРАМАТИКА ученик/ученица: 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.1.3.2. уочава разлику између 

књижевне и некњижевне акцентуације* CJ.1.3.3. одређује место реченичног 

акцента у једноставним примерима 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* У подобласти ЛЕКСИКА ученик/ученица: 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 

контролне вежбе и тестови) 
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израза на основу њиховог састава и/или контекста у коме су употребљени 

(једноставни случајеви) CJ.1.3.16. служи се речницима, приручницима и 

енциклопедијама. 

 У подобласти НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК ученик/ученица: 

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 CJ.1.3.20. има 

позитиван став према дијалектима (свом и туђем)* CJ.1.3.21. разуме важност 

књижевног језика за живот заједнице и за лични развој*  

4. КЊИЖЕВНОСТ У области КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица: 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... CJ.1.4.8. има изграђену потребу за 

читањем књижевноуметничких текстова и поштује национално, књижевно и 

уметничко наслеђе* CJ.1.4.9. способан је за естетски доживљај уметничких 

дела* 

 СРПСКИ ЈЕЗИК  СРЕДЊИ НИВО  
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу. 1. 

ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ У области 

ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ ученик/ ученица: 

CJ.2.1.1. чита текст користећи различите стратегије читања: „летимично 

читање“ (ради брзог налажења одређених информација); читање „с оловком у 

руци“ (ради учења, ради извршавања различитих задатака, ради решавања 

проблема); читање ради уживања* 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 тексту  

2. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

ученик/ученица: CJ.2.2.1. саставља експозиторни, наративни и дескриптивни 
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текст, који је целовит и кохерентан CJ.2.2.2. саставља вест, реферат и извештај 

CJ.2.2.3. пише резиме краћег и/или једноставнијег текста CJ.2.2.4. зна основне 

особине говорног и писаног језика* CJ.2.2.5. зна правописну норму и 

примењује је у већини случајева  

3. ГРАМАТИКА, ЛЕКСИКА, НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК У 

подобласти ГРАМАТИКА ученик/ученица: 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 У подобласти ЛЕКСИКА ученик/ученица: 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) 4. КЊИЖЕВНОСТ У области 

КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица: 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 CJ.2.4.9. уме да 

води дневник о прочитаним књигама*  

СРПСКИ ЈЕЗИК  НАПРЕДНИ НИВО  
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на напредном нивоу. 1. 

ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ У области 

ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ ученик/ ученица: 

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 



339 

 

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 2. 

ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

ученик/ученица: CJ.3.2.1. организује текст у логичне и правилно распоређене 

пасусе; одређује прикладан наслов тексту и поднаслове деловима текста 

CJ.3.2.2. саставља аргументативни текст CJ.3.2.3. пише приказ (књиге, филма, 

позоришне представе и сл.), репортажу и расправу CJ.3.2.4. пише резиме 

дужег и/или сложенијег текста CJ.3.2.5. зна и доследно примењује правописну 

норму 3. ГРАМАТИКА, ЛЕКСИКА, НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК У 

подобласти ГРАМАТИКА ученик/ученица: 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) У подобласти ЛЕКСИКА ученик/ученица: 

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  4. КЊИЖЕВНОСТ У 

области КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица: 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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Допунска настава Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК    

Разред: 8. (ОСМИ)    

Циљ Наставне теме 
Број часова по 

темама 

 

Помоћ у савладавању наставног градива ученицима који у редовној настави не 

постижу очекивање резултате и спорије напредују.  Допунска настава се 

прилагођава процењеној искуственој ситуацији.  

Допунска настава се организује према потреби за: једног ученика 

(индивидуализован приступ ), групу ученика или по потреби за цело одељење. За 

часове допунске наставе наставник креира прилагођене наставне листове са 

друкчијим очигледнијим примерима. Кроз разговор са ученицима утврђује се 

потребан темпо и начин рада. Када наставник ради са једним учеником, подстиче 

ученика да пита шта му није јасно, објашњава на више различитих начина и 

охрабрује ученика хвалећи сваки помак у разумевању и самосталности и 

похваљује сваки напредак ученика. Омогућава ученицима више времена да дођу 

до решења.У остваривању задатака допунске наставе примењује рад у пару и 

вршњачко учење.  

 

Књижевност 

Језик 

Језичка култура 

 

   УКУПНО 34 

 

Допунска настава                                                   Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК    

Разред: 8. (ОСМИ)    

Циљ Наставне теме 
Број часова по 

темама 

 

Додатна настава се организује за ученике који показују веће интересовање за 

наставу српског језика и за талентоване, изванпросечних способности. Остварује 

се кроз сарадничко и истраживачко учење у складу са потребама и могућностима 

ученика са циљем да се даровитим и интринзично-мотивисаним ученицима за 

 

Књижевност 

Језик 

Језичка култура 
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наш предмет, пружи додатна потпора и секундарни извори за шира сазнања.  

Додатни рад – заснован на интересовању ученика за проширивање и 

продубљивање знања, умења и вештина – непосредније активира ученике и 

оспособљава их за самообразовање, развија њихову машту, подстиче их на 

стваралачки рад и упућује на самостално коришћење различитих  извора сазнања. 

 

   УКУПНО 34 

 

Допунска настава         Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: Српски језик и књижевност – Литерарна секција 

Разред: 8. (ОСМИ)    

Циљ Наставне теме Број часова  

 

Циљ  спровођења литетрарне секције јесте шири и дубљу третман уметности 

речи и  језичког система од тране заинтересованих ученика; подстицање 

креативног самосталног  стваралачког испољавања  ђака и неговање језичке 

самосвети и сензибилности, те унутрашње, самомотивације за живо праћење 

актуелне језичке и књижевне сцене путем истраживачких пројеката.  

 

 

Књижевност 

Језик 

Језичка култура 

 

   УКУПНО 34 

 

Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: СТРАНИ ЈЕЗИК     

Разред: 8. (ОСМИ)    

Циљ предмета Задаци Наставне теме 
Начини и поступци остваривања 

програма 

Број 

часова 

по 

темама 

Циљ наставе страног језика је 

оспособљавање полазника за елементарно 

усмено споразумевање у најобичнијим 

Задаци наставе страног језика 

су да полазници:упознају 

језичке структуре неопходне у 

1. Introduction 

2. Problems 

3. Future 

Активности наставе енглеског језика 

планирајусе и организују се тако да буду 

функцијa неког задатка који се без 

4 

10 

10 



342 

 

ситуацијама свакодневног живота, за 

разумевање једноставних текстова 

информативног карактера и размену 

краћих писмених порука у оквиру 

програмске тематике и језичког 

градива,затим стицање основних знања 

која омогућавају даље образовање и само 

образовање као и ширење опште културе 

полазника упознавањем с начином 

живота,обичајима и културом народа чији 

језик уче. 

 

 

свакодневном говору;усвоје нај 

фреквентнију лексику од око 

1000 речи и израза;савладају 

основна ортографска правила у 

границама усвојених језичких 

структура што ће 

допринети,поред познавања 

других елемената језика, 

коректном писменом 

изражавању и успостављању 

основе комуникације у писаној 

форми 

4. Risks 

5. Media and 

occupation 

6. Buying and 

selling 

7. Protest 

8. Other 

употребе тог језика не би могао 

остварити. Притом, задатак треба да 

садржи различите могућности решења, 

како би сви ученици, у складу са својим 

способностима, интересовањима и 

познавањем или непознавањем енглеског 

језика, могли да учествују у његовом 

остваривању 

10 

10 

 

10 

 

10 

4 

   УКУПНО 68 

 

Предмет: Енглески језик 

Разред: осми 

Наставне теме Образовни стандарди по нивоима Начин провере 

9. Introduction 

10. Problems 

11. Future 

12. Risks 

13. Media and occupation 

14. Buying and selling 

15. Protest 

16. Other 

Основни ниво 

- 1.1.2 Ученик разуме поруке које се односе на непосредно 

окружење. 

- 1.1.5 Разуме предмет разговора других лица о различитим 

темама. 

- 1.1.9 Разуме општи смисао и битне информације у текстовима 

прилагођеним његовом узрасту. 

- 1.1.14 Поставља и одговара на питања која се односе на 

изражавање допадања и недопадања, слагања и неслагања 

користећи једноставна језичка средства. 

- 1.1.13 Поставља једноставна питања о темама које одговарају 

његовим интересовањима (слободно време, хоби, школа, 

породица, другови) и одговара на слична питања саговорника. 

- 1.1.20 Повезује више исказа у одговарајући текст. 

- 1.1.18 Писаним путем доставља/тражи  информације о 

себи/другима. 

- 1.1.22 На матерњем језику саопштава основну тему и 

 

- Стардандизовани тестови 

- Писмени задаци 

- Диктат 

- Превод са страног на матерњи језик 

и са матерњег на страни језик 
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најопштији садржај кратког писаног текста на страном језику 

- 1.2.2 Правилно записује познату лексику. 

- 1.2.3 Познаје и користи одређени број фреквентних 

морфолошких облика и синтаксичких структура у оквиру 

наученог репертоара језичких средстава. 

- 1.3.4 Познаје неколико најпознатијих историјских и савремених 

личности циљних култура; наводи и на матерњем језику даје 

основне податке о некој личности из циљних култура за коју 

показује интересовање. 

- 1.3.3 Познаје најзначајније историјске догађаје циљних култура. 

 

Средњи ниво 

- 2.1.2 Разуме основни смисао и главне информације из разговора 

двоје или више (са) говорника о блиским и познатим темама. 

- 2.1.4 Разуме основни смисао и главне информације из подкаста, 

радио и телевизијских емисија о познатим и узрасно адекватним 

темама. 

- 2.1.9 Разуме општи смисао једноставних књижевних текстова 

прилагођених узрасту и интересовањима. 

- 2.1.8 Разуме општи смисао и главне информације у краћим 

текстовима, различитих врста и једноставне садржине, са 

интернета или других писаних медија, о познатим и узрасно 

адекватним темама. 

- 2.1.17 Размењује  информације о плановима и обавезама. 

- 2.1.18 Језичким средствима пореди људе, ствари и појаве 

- 2.1.23 Описује искуства, активности и догађаје из прошлости 

користећи  језичке структуре и увежбану лексику. 

- 2.1.27 На страном језику саопштава туристима најједноставније 

информације које су тражили од трећег лица 

- 2.2.3 Познаје и користи једноставније граматичке елементе и 

конструкције. 

- 2.2.4 Поседује одређени репертоар готових израза и вишечланих 

конструкција за исказивање свакодневних конкретних 

активности и потреба. 

- 2.3.4 Препознаје најчешће стереотипе у вези са својом и 

циљним културама. 
- 2.3.7 Препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са 

појавама из садашњости циљних култура. 

- 2.3.5 Познаје основне одлике регија и држава у којима се страни 

језик користи као већински. 

 

Напредни ниво 

- 3.1.3 Разуме основни смисао и главне информације јасно 
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артикулисаних монолошких излагања, прича, презентација и 

предавања на узрасно адекватне и блиске теме. 

- 3.1.4 Разуме основни смисао и може да издвоји главне 

информације из аутентичних подкаста, радио и телевизијских 

емисија о познатим, узрасно адекватним темама (нпр. 

репортажа, научно-популарних, документарних, играних, 

анимираних филмова, спотова) које слуша/гледа у смисленим 

целинама. 

- 3.1.11 Разуме експлицитно изражена осећања, жеље и 

расположења. 

- 3.1.10 На основу смисла читавог текста и садржаја појединачних 

делова открива значења непознатих речи и конструкција. 

- 3.1.15 Разуме и може да издвоји потребне информације из 

табела, графикона, информатора 

- 3.1.14 Проналази потребне информације у речницима, 

енциклопедијама, брошурама и на интернет страницама 

- 3.1.19 Објашњава оно што не разуме, уме да тражи помоћ и да 

изрази мишљење/потребу расположивим језичким средствима. 

- 3.1.22 Резимира текст који слуша или чита ослањајући се у 

мањој мери на језичка средства која се у њему појављују 

- 3.1.25 Прецизно описује искуства, активности и догађаје из 

садашњости и прошлости у виду дескриптивних и наративних 

текстова користећи познате сложеније језичке структуре и 

адекватну лексику. 

- 3.1.27 Резимира/парафразира одслушан или прочитан текст, 

ослањајући се минимално на језичка средства која се у њему 

појављују. 
- 3.1.31 На страном језику саопштава  информације добијене од 

трећег лица у вези с блиским комуникативним ситуацијама и 

познатим темама. 

- 3.2.3 Познаје и користи одређени број граматичких елемената и 

конструкција, укључујући и најчешће изузетке, као и основне 

начине творбе и флексије именица, глагола, придева, прилога. 

- 3.2.4 Користи фреквентне лексичке елементе који се односе на 

теме и ситуације из његовог непосредног искуства. 

- 3.3.8 Препознаје повезаност најважнијих појава из историје 

циљних култура и опште историје. 

- 3.3.9 Препознаје утицај неколико најзначајнијих личности и 

дела из друштвене и уметничке историје циљних култура у 

свету, које доводи у везу са друштвеним и уметничким појавама 

из наше историје и обрнуто. 
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Допунска настава Додатнанастава Ваннаставнеактивности 

Предмет: СТРАНИ ЈЕЗИК    

Разред: 8. (ОСМИ)    

Циљ Наставнетеме Бројчасовапотемама 

Циљевидопунскенаставе: 

 Усвајањенаставихсадржајакојеученицинисуусвојилитокомредовненаставе. 

 Усвајањенаставнихсадржајапредвиђенихнаставнимпланом и 

програмомнаосновномнивоу.  

 Увежбавање и понављањестеченихзнања и вештина и 

давањеупутствазасвладавањепотешкоћа у учењу. 

 Пружањеиндивидуалнепомоћиученицима у учењу и 

бољемразумевањунаставнихсадржаја.  

 Посебнопомоћиученицимакојирадепоприлагођеномпрограму. 

 Пружањепомоћиученицимакојизбогболести, 

слабогпредзнањаилиизбилокогдругогразлоганисуусвојилиодређенонаставноградиво. 

 Омогућитидаучениккрозвежбуовлада, какотеоријским, тако и практичнимделомградива 

у оквирусвојихмогућности. 

Развијањесамопоуздања и редовногучења и вежбања и јачањемотивацијеученика. 

17. Introduction 

18. Problems 

19. Future 

20. Risks 

21. The media and occupations 

22. Shopping and selling 

23. Protest 

24. Other 

 

   УКУПНО 30 

 

Допунсканастава Додатна настава Ваннаставнеактивности 

Предмет: СТРАНИ ЈЕЗИК    

Разред: 8. (ОСМИ)    

Циљ Наставнетеме Бројчасовапотемама 

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.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 

1. Introduction 

2. Problems 

3. Future 

4. Risks 

5. The media and occupations 

6. Shopping and selling 

7. Protest 
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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. 

8. Other 

   УКУПНО 30 

 

Допунсканастава Додатнанастава Ваннаставне активности 

Предмет: СТРАНИ ЈЕЗИК 

Разред: 8. (ОСМИ)    

Циљ Наставнетеме Бројчасова 

Циљ програма ваннаставних активности у основној школи једа 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. 

 

 

 

1. Introduction 

2. Problems 

3. Future 

4. Risks 

5. Media and occupations 

6. Buying and selling 

7. Protest 

8. Other 

 

   УКУПНО 30 

 

 

Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: ЛИКОВНА КУЛТУРА    

Разред: 8. (ОСМИ)    

Циљ предмета Задаци Наставне теме 
Начини и поступци остваривања 

програма 

Број часова по 

темама 

-Циљ наставе 

ликовне културе јесте 

да се осигура да сви 

-стварање разноврсних 

могућности да кроз 

различите садржаје и 

-Слободно компоновање 

-1.1.1.Акционо сликање 

-1.1.2.Ритмичко-хармонијска 

-На основу стеченог знања из седмог 

разреда треба успоставити повезаност 

са појмом композиција и обрадити 

3+2 
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ученици стекну 

базичну језичку 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 

ученичко стваралачко 

мишљење и деловање 

у складу са 

демократским 

опредељењем 

друштва и 

карактером овог 

наставног предмета. 

облике рада током наставе 

ликовне културе 

сврха,циљеви и задаци 

образовања,као и циљеви 

наставе предмета буду у 

пуној мери реализовани 

-развијање способности 

ученика за опажање 

квалитета свих ликовних 

елемената 

-стварањеуслова да 

ученици користе различите 

технике и средства и да 

упознају њихова визуелна и 

ликовна својства 

-развијање способности за 

визуелно памћење и 

повезивање опажених 

информација као основе за 

увођење у визуелно 

мишљење 

-развијање смисла за 

естетске ликовне и 

визуелне вредности,које се 

стичу у настави,а 

примењују у раду иживоту 

-подстицање интересовања 

и потребе код ученика за 

посећивањем 

музеја,изложби,као и за 

чувањем културних добара 

композиција чистог односа боје и 

форме 

-1.1.3. Систем низања скупова 

тачака,линија,боја,облика,волумена 

према одрежжђеној схеми 

-1.1.4.Слободно компоновање 

-Визуелна метафотика 

-1.2.1.Амблем,симбол,знак,персо- 

Нификација,алегорија,хералдика 

-1.2.2.Визуелна метафорика 

-Контраст,јединство и доминанта у 

простору 

-1.3.1.Контраст као средство ликовног 

израза 

-1.3.2.Јединство као основна вредност 

композиције 

-1.3.3.Статично и динамично 

јединство 

-1.3.4.Јединство и равнотежа 

-1.3.5.Јединство израза 

-1.3.6.Сродност ликовних вредности 

-1.3.7.Доминанта као услов за 

повезивање разнородних елемената 

-1.3.8.Контраст,јединство и доминанта 

у простору 

-Слободно компоновање и фантастика 

-1.4.1.Реални облици у нереалним 

односима 

-1.4.2.Слободно компоновање и 

фантастика 

Слободно компоновање.Ученици су 

склони оваквим активностима којима 

се често приступа без унапред 

одређеног плана.Као исход стеченог 

ликовног искуства и образовања 

ученик треба да разуме ослобађање 

ликовног дела од описа предмета и 

фигуре. Стога је неопходно целину 

илустровати сликарством Василија 

Кандинског и истовремено је 

повезати са теоријом обликовања. 

-Тематска целина Визуелна  

метафорика се односи на 

карактеристике савремене 

комуникације и технолигије блиске 

узрасту ученика.Потребно је 

успоставити повезаност са искуством 

из шестог разреда и указати на 

карактер садржаја у функцији масовне 

комуникације. 

-целина Контраст,јединство и 

доминанта у простору претпоставља 

одговарајући ниво стечених знања 

како би се разумеле ликовне 

појаве,посебно оне у области 

савремене уметности.Потребно је 

појмовно одређење контраста као 

супротстављање квалитета,треба 

указивати на аспекте доминације и 

мксималне разлике 

величина,облика,линија и положаја. 

Под хармонијом подраѕумевати 

међусобни склад елемената 

композиције. 
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-Слободно компоновање и фантастика 

је последња целина где за тумачење 

овог садржаја је неопходно објаснити 

појмове:фантастика,имагинација и 

надреализам и повезати их са 

сликарством Хијеронима Боша. 

   УКУПН

О 

34 

 

Предмет: ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Разред: ОСМИ 

Наставне теме Образовни стандарди по нивоима Начин провере 

-СЛОБОДНО КОМПОНОВАЊЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛК.1.1.1. – разликује и користи (у свом раду) основне медије, материјале 

и технике (цртање, сликање, вајање) визуелних уметности 

ЛК.1.1.2. – изводи дводимензионалне и тродимензионалне радове 

ЛК.1.1.3. – описује свој ради ирадове других (нпр. исказује утисак) 

ЛК.1.2.3. – описује свој ради ирадове других (нпр. исказује утисак) 

ЛК.1.3.3. – познаје места и изворе где може да прошири своја знања 

везана за визуелне уметности ( нпр. музеј, галерију, атеље, уметничка 

радионица...) 

ЛК.1.3.4. – зна неколико примера примене визуелних уметности у 

свакодневном животу 

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.2.2.1. – одабира адекватан садржај да би представио неку идеју или 

концепт 

ЛК.2.2.2. – образлаже свој рад и радове других (нпр. наводи садржај, 

тему,карактеристике технике...) 

ЛК.3.1.2. – одабира адекватна средства (медиј, материјал, технику, 

поступак) помоћу којих ће на најбољи начин реализовати своју 

(одабрану) идеју 

Осмислити задатке који тестирају 

дефинисана знања и вештине. 

Користити два типа задатака:папир-

оловка задаци и практични задаци. 

Папир-оловка процењује ученикова 

знања о медијима,техникама и 

елементима визуелне уметности, док 

практични задаци процењују 

стварање(извођење). 

Задаци папир-оловка укључују и 

процену ученикових способности 

формулисања става и вредновања 

одабраних уметничких дела и 

сопствених радова. 
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-ВИЗУЕЛНА МЕТАФОРИКА И 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛК.3.2.1. – одабира адекватна средства (медиј, материјал, технику, 

поступак) помоћу којих 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 

визуелнихуметности (примерене узрасту и садржају) када образлаже свој 

рад и радове других 

ЛК.3.2.4. – уочава међусобну повезаност елемената, принципа и садржаја 

насвом раду и радовима других3. 

ЛК.3.3.1. – анализира одабрана уметничка дела у односу на време 

настанка и према културној припадности (описује основне 

карактеристике,намеру уметника...) 

ЛК:3.3.2. – описује потребна знања и вештине који су неопходни у 

занимањима везаним за визуелне уметности 

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.1.1.1. – разликује и користи (у свом раду) основне медије, материјале 

и технике (цртање, сликање, вајање) визуелних уметности 

ЛК.1.2.3. – описује свој ради ирадове других (нпр. исказује утисак) 

ЛК.1.3.3. – познаје места и изворе где може да прошири своја знања 

везана за визуелне уметности ( нпр. музеј, галерију, атеље, уметничка 

радионица...) 

ЛК.1.3.4. – зна неколико примера примене визуелних уметности у 

свакодневном животу 

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.2.2.2. – образлаже свој рад и радове других (нпр. наводи садржај, 

тему,карактеристике технике...) 

ЛК.2.3.1. – лоцира одабрана уметничка дела у историјски и друштвени 

контекст 

ЛК.3.1.1. – познаје и користи различите изражајне могућности класичних 

и савремених медија, техника и материјала визуелне уметности 
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-КОНТРАСТ,ЈЕДИНСТВО И 

ДОМИНАНТА У ПРОСТОРУ 

 

ЛК.3.1.2. – одабира адекватна средства (медиј, материјал, технику, 

поступак) помоћу којих ће на најбољи начин реализовати своју 

(одабрану) идеју 

ЛК.3.2.1. – одабира адекватна средства (медиј, материјал, технику, 

поступак) помоћу којих 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 

ЛК.3.2.4. – уочава међусобну повезаност елемената, принципа и садржаја 

на свом раду и радовима других 

ЛК.3.3.1. – анализира одабрана уметничка дела у односу на време 

настанка и према културној припадности (описује основне 

карактеристике,намеру уметника...) 

ЛК:3.3.2. – описује потребна знања и вештине који су неопходни у 

занимањима везаним за визуелне уметности 

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.1.1.2. – изводи дводимензионалне и тродимензионалне радове 

ЛК.1.1.3. – описује свој ради ирадове других (нпр. исказује утисак) 

ЛК.1.2.3. – описује свој ради ирадове других (нпр. исказује утисак) 

ЛК.1.3.3. – познаје места и изворе где може да прошири своја знања 

везана за визуелне уметности ( нпр. музеј, галерију, атеље, уметничка 

радионица...) 

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.2.2.1. – одабира адекватан садржај да би представио неку идеју или 

концепт 

ЛК.2.2.2. – образлаже свој рад и радове других (нпр. наводи садржај, 

тему,карактеристике технике...) 

ЛК.3.1.1. – познаје и користи различите изражајне могућности класичних 
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-СЛОБОДНО КОМПОНОВАЊЕ И 

ФАНТАСТИКА 

и савремених медија, техника и материјала визуелне уметности 

ЛК.3.1.2. – одабира адекватна средства (медиј, материјал, технику, 

поступак) помоћу којих ће на најбољи начин реализовати своју 

(одабрану) идеју 

ЛК.3.2.1. – одабира адекватна средства (медиј, материјал, технику, 

поступак) помоћу којих 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 

ЛК.3.2.4. – уочава међусобну повезаност елемената, принципа и садржаја 

насвом раду и радовима других 

ЛК.3.3.1. – анализира одабрана уметничка дела у односу на време 

настанка и према културној припадности (описује основне 

карактеристике,намеру уметника...) 

ЛК:3.3.2. – описује потребна знања и вештине који су неопходни у 

занимањима везаним за визуелне уметности 

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.1.1.3. – описује свој ради ирадове других (нпр. исказује утисак) 

ЛК.1.3.3. – познаје места и изворе где може да прошири своја знања 

везана за визуелне уметности ( нпр. музеј, галерију, атеље, уметничка 

радионица...) 

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.3.1.2. – одабира адекватна средства (медиј, материјал, технику, 

поступак) помоћу којих ће на најбољи начин реализовати своју 

(одабрану) идеју 
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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. 

 

 

Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА    

Разред: 8. (ОСМИ)    

Циљ предмета Задаци Наставне теме Начини и поступци остваривања програма 
Број часова по 

темама 

-упознавање музичке културе 

путем обраде тема повазаних са 

музиком различитих епоха 

-развијање музикалности и 

креативности 

неговање смисла за заједничко и 

индивидуално музицирање у 

свим облицима васпитно-

образовног рада са ученицима 

-да сви ученици стекну базицну 

уметничку писменост 

-да изразе и образлозе своје 

мишљење и дискутују са другима 

-развијају мотивисаност за учење 

 

 

 

-стварање разноврсних 

могућности да циљеви 

наставе музичке културе 

буду у пуној мери 

реализовани 

-стицање знања о музици 

различитих епоха 

-развијање способности 

извођења музике 

певањем и свирањем 

-развијање навика 

слушања музике 

-подстицање 

креативности у свим 

музичким активностима 

-ЗНАЊЕ И 

РАЗУМЕВАЊЕ 

 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

 

 

 

-ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

 

 

 

 

 

 

-СТВАРАЊЕ МУЗИКЕ 

 

 

-користити следеће наставне 

методе,дијалошка,метода 

демонстрације,монолошка 

-користити очигледна средства и увек и х 

повезивати са слушним примерима и 

извођачком праксом 

-обнављање стечених знања из музичке 

писмености,на конкретним музичким 

примерима,предзнаци,ознаке за динамику и 

темпо,нотне вредности,обрађене лествице 

-анализа музичких елемената 

-упознавање функције елемената музичке 

писмености и извођачких састава 

-импровизације мелодије 

-иводи ритмичке и мелодијске теме 

-направи музичке инструменте 

8 

 

 

16 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 УКУПНО 34 
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Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: ИСТОРИЈА    

Разред: 8. (ОСМИ)    

Циљ предмета Задаци Наставне теме 
Начини и поступци остваривања 

програма 

Број часова по 

темама 

 

Циљ наставе историје јесте да 

осигура да сви ученици 

стекну базичну језичку и научну 

писменост и да напредују ка 

реализацији одговарајућих 

стандарда образовних 

постигнућа, да се оспособе да 

решавају проблеме и задатке у 

новим и непознатим ситуацијама, 

да изразе и образложе своје 

мишљење и дискутују са другима, 

развију мотивисаност за учење и 

заинтересованост за предметне 

садржаје, као и развијање 

историјске свести и 

хуманистичко образовање 

ученика. Разумевање историјског 

простора и времена, историјских 

догађаја, појава и процеса, развој 

националног и европског 

идентитета и духа толеранције 

код ученика.  

 

Разумевање најважнијих 

појава у периоду од 

друге половине 19. века 

до краја 20. века 

-развијају истраживачки 

дух и критички однос 

према прошлости и 

оспособе се да 

препознају различита 

тумачења  истих 

историјских догађаја 

-овладају вештином 

коришћења историјских 

карата за период од 

друге половине 19. до 

краја 20. века 

-науче да повезују 

различите историјске 

садржаје (личности, 

догађаје, појаве) 

са одговарајућом 

временском одредницом  

-поседују свест о 

повезаности појава из 

прошлости и 

садашњости 

I Свет у другој половини 19. и 

почетком 20. Века 

II Србија, Црна Гора и Срби у 

Хабзбуршком и Османском 

царству од 1878. до 1914. 

III  Савремено доба-Први 

светски рат и револуције у 

Русији и Европи 

IV Србија и Црна Гора у 

Првом светском рату 

V Свет између два рата 

VI Југословенска краљевина 

VII  Други светски рат-

тотални рат 

VIII Југославија у Другом 

светском рату 

IX свет после Другог светског 

рата 

X Југославија после Другог 

светског рата 

 

-вербална метода (усмено излагање, 

приповедање, описивање, 

образлагање) 

-визуелно-документацијска метода 

демонстрација 

-метода писања и писмених радова 

проблемска настава 

-посматрање 

-илустрација 

-рад са историјском и географском 

картом 

-рад са историјским изворима 

 

5 

 

15 

 

 

6 

 

 

5 

 

7 

5 

6 

 

8 

 

3 

 

8 
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   УКУПНО 68 
 

 

 

Наставне теме Образовни стандарди по нивоима Начин провере 

 

 

 

СВЕТ  У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XIX И 

ПОЧЕТКОМ XX ВЕКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРБИЈА, ЦРНА ГОРА И СРБИ У 

ХАБЗБУРШКОМ И ОСМАНСКОМ 

ЦАРСТВУ ОД БЕРЛИНСКОГ 

КОНГРЕСА ДО ПРВОГ СВЕТСКОГ 

РАТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основни ниво: 

ИС. Нове политичке теорије 

 

Средњи ниво: 

ИС. Научна и техничка открића-радничка класа 

 

Напредни ниво: 

ИС. Колонијализам великих сила и борба за колоније у свету 

 
 

 

 

 

Основни ниво: 

ИС. Србија Обреновић и Карађорђевић 

 

Средњи ниво: 

ИС. Заоштравање односа са Аустроугарском, Стара Србија 

 

Напредни ниво: 

ИС. Берлински конгрес, Призренска лига, Мајски преврат, 

Царински рат и Балкански ратови 

 

 

 

 

 

 

 

Основни стандарди 

омогућују наставнику да 

прати и има увид у 

вредновању на систематском 

нивоу. 

 Не постоји директна веза 

између одређених нивоа, 

описа стандарда и одређене 

оцене. Нивои описани у 

стандардима служе 

наставнику као орјентир ка 

квалитету постигнућа које 

остварују сви ученици.  

Стандардима се 

индивидуализује наставни 

рад на три нивоа, тј. 

прилагођавају се ученицима 
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ПРВИ СВЕТСКИ РАТ И РЕВОЛУЦИЈЕ 

У РУСИЈИ И ЕВРОПИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРБИЈА И ЦРНА ГОРА У ПРВОМ 

СВЕТСКОМ РАТУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основни ниво: 

ИС. Временско одређивање Велики рат 

 

Средњи ниво: 

ИС. Централне силе-Антанта 

 

Напредни ниво: 

ИС. Разлози за избијање великог рата, револуција у 

Русији(октобарска револуција) и револуционарни покрет у 

Немачкој 

 

 

 

Основни ниво: 

ИС. Улазак Србије и Црне Горе у рат 

 

 Средњи ниво: 

ИС. Победа српске војске 

 

Напредни ниво: 

ИС. Детаљније о победама српске војске, пад Београда, албанска 

голгота, крфска декларација и краљевина СХС 

 

 

 

 

Основни ниво: 

ИС. Мировни уговори 

 

 Средњи ниво: 

ИС. Детаљније о мировним преговорима и друштво народа 
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СВЕТ ИЗМЕЂУ ДВА РАТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈУГОСЛОВЕНСКА КРАЉЕВИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ-ТОТАЛНИ 

РАТ 

 

 

 

Напредни ниво: 

ИС. Појава нових политичких идеологија-фашизам, нацизам, 

комунизам. 

Агресија Немачке на суседне земље 

 

Основни ниво: 

ИС.Краљевина СХС, краљевина Југославија 

 

 Средњи ниво: 

ИС. Видовдански устав, убиство краља Александра I 

Kaрађорђевића-Марсељски атентат 

 

Напредни ниво: 

ИС. Друштвено и државно уређење Краљевине Југославије. 

Хрватско питање-Бановина Хрватска 

Положај Југославије у свету пред избијање II Светског рата 

 

Основни ниво: 

ИС. Почетак II Светског рата-временска одредница 

 

 Средњи ниво: 

ИС. Сукоб тројног пакта против савезника 

 

Напредни ниво: 

ИС. Ратови на свим фронтовима и мировне конференције 

 

 

Основни ниво: 

ИС. Приступање Југославије тројном пакту- мартовске 

демонстрације 

 

 Средњи ниво: 

ИС. Сукоб хрватских и српских политичара по националној 

основи 
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ЈУГОСЛАВИЈА У ДРУГОМ 

СВЕТСКОМ РАТУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕТ ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ 

РАТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напредни ниво: 

ИС. Грађански рат, победа комуниста, АВНОЈ и ослобођење 

 

 

 

 

Основни ниво: 

ИС. Блоковска подела света 

 

 Средњи ниво: 

ИС. Хладни рат 

 

Напредни ниво: 

ИС. Сукоби идеологија у Хладном рату 

 

 

Основни ниво: 

ИС. Стварање нове државе 

 

 Средњи ниво: 

ИС. ФНРЈ обнова земље 

 

Напредни ниво: 

ИС. Устав и конституисање нове власти, покрет несврстаних и 

распад Југославије 

 

Основни ниво: 

ИС. Положај Срба у Хабзбуршкој монархији 

 

 Средњи ниво: 

ИС. Револуција у Хабзбуршкој монархији- улога Срба. Прве 

српске странке у Хабзбуршкој монархији 

 

Напредни ниво: 
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ЈУГОСЛАВИЈА ПОСЛЕ ДРУГОГ 

СВЕТСКОГ РАТА 

ИС. Однос Срба и Мађара 1848-1849  

Мађарски покрет Лајош Кошута 

Карловачка митрополија и њена улога у борби Срба за 

Аутономију 
 

Допунска настава                                                   Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: ИСТОРИЈА    

Разред: 8. (ОСМИ)    

Циљ Наставне теме 
Број часова по 

темама 

 

 

      Циљ допунске наставе је стицање основних знања о историји XIX и 

XX века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I    Свет у другој половини  XIX и почетком  XX 

века 

 

II   Срија,  Црна Гора и Срби  у Хабзбуршком и 

Османском царству  1878-1914. године 

 

III   Савремено доба 

 

IV  Србија и Црна Гора у Првом светском рату 

 

 

V  Свет између два рата 

 

 

VI   Југословенска краљевина 

 

 

VII   Други светски рат 

 

 

VIII   Југославија у другом светском рату 
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XIX  Свет после другог светског рата 

 

 

XX   Југославија после Другог светског рата 

   УКУПНО 34 

 

Допунска настава                                                   Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: ИСТОРИЈА    

Разред: 8. (ОСМИ)    

Циљ Наставне теме 
Број часова по 

темама 

 

 

      Циљ додатне наставе је стицање основних 

 знања о историји XIX и XXвека,  

повезивање историјских догађаја (узроци и последице). 

 Познавање националне и опште историје. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I    Свет у другој половини  XIX и почетком  XX 

века 

 

II   Србија, Црна Гора и Срби у Хабзбуршком и  

Османском  царству 1878-1914. године 

III   Савремено доба 

IV  Србија и Црна Гора у Првом светском рату 

V  Свет између два рата 

VI   Југословенска краљевина 

VII   Други светски рат 

VIII   Југославија у другом светском рату 

XIX  Свет после другог светског рата 

XX   Југославија после Другог светског рата 

 

   УКУПНО 34 
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Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: ГЕОГРАФИЈА    

Разред: 8. (ОСМИ)    

Циљ предмета Задаци Наставне теме Начини и поступци остваривања програма 

Број 

часова по 

темама 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовни:                                

-Ученици стичу знања о 

Србији (рељеф, клима, 

воде, природне зоне, 

земљиште, 

становништво и насеља 

Србије)Функционални:                            

-Развијање логичког 

размишљања                             

-Развијање сналажења на 

географској карти                       

Васпитни:                                  

-Развијање интересовања 

код ученика                                   

-Развијање еколошке 

свести код ученика 

 

Увод 

 

 

 

 

Географски 

положај, границе и 

величина Србије 

 

 

 

 

 

 

 

Природно 

географске одлике 

Србије 

 

 

 

 

-Прелиставањем уџбеника ученици се упознају са 

градивом које их очекује у седмом разреду 

 

 

-Помоћу географске карте, ученици имају увид у 

величину Србије у односу на друге државе, са 

којим се граничимо 

-Наставник предавањем преноси знања о овој 

наставној теми 

-Помоћу уџбеника, ученик стиче знања везана за 

ову наставну тему 

 

 

-Помоћу географске карте, ученици стичу знања о 

рељефу, води, земљишту, клими и природним 

зонама 

-Наставник предавањем преноси знања о овој 

наставној теми 

-Помоћу уџбеника, ученик стиче знања везана за 

ову наставну тему 

 

-Помоћу географске карте, ученици  стичу знања о 

становништву и насељима Републике Србије 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 
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Становништво и 

насеља Србије 

 

 

 

 

 

Привреда Србије 

 

 

 

 

 

 

Срби ван границе 

Србије 

 

 

 

 

 

 

 

Србија у 

савременим 

интеграцијама 

 

Завичајна 

географија 

-Наставник предавањем преноси знања о овој 

наставној теми 

-Помоћу уџбеника, ученик стиче знања везана за 

ову наставну тему 

 

 

-Помоћу географске карте, ученици стичу знања о 

привреди Србије 

-Наставник предавањем преноси знања о овој 

наставној теми 

-Помоћу уџбеника, ученик стиче знања везана за 

ову наставну тему 

 

-Помоћу географске карте, ученици стичу знања о 

Србима и нашем становништву, који живе ван 

граница наше државе 

-Наставник предавањем преноси знања о овој 

наставној теми 

-Помоћу уџбеника, ученик стиче знања везана за 

ову наставну тему 

 

-Помоћу географске карте, ученици стичу знања о 

Европској унији, Савету Европе и другим 

организацијама у којима је наша држава  

-Наставник предавањем преноси знања о овој 

наставној теми 

-Помоћу уџбеника, ученик стиче знања везана за 

ову наставну тему 

 

-Помоћу географске карте, ученици стичу знања 

месту у ком живе 

-Наставник предавањем преноси знања о овој 

наставној теми 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

   УКУПНО 68 
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Предмет: Географија 

Разред:осми 

Наставнетеме Образовни стандарди по нивоима Начинпровере 

Увод 

 

 

 

 

Географски положај, границе и 

величина Србије 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основни ниво 

ГЕ.1.1.1. Чита и тумачи географске карте различитог размера и садржаја,користи 

компаси систем за глобално позиционирање (ГПС)ради оријентације 

у простору и планирања активности. 

ГЕ.1.1.3.Правилно дефинише географске појмове и користи различите 

изворе(статистичке податке, научнопопуларну литературу, географске часописе, 

информације из медија, интернет) за прикупљање и  

представљање географских података у локалној средини, Републици Србији 

иземљамау окружењу 

ГЕ.1.4.1. Објашњава математичкогеографски, физичкогеографски, 

економскогеографски и војностратешкиположај РепубликеСрбије. 

Средњи ниво 

ГЕ.2.1.1. Правилно користи картографска изражајна средства за скицирање 

географских карата различитог размера и садржаја. 

Напредни ниво 

ГЕ.3.4.1. Анализира утицај географских веза (просторне и каузалне, директне и 

индиректне) и законитости (опште и посебне) на постанак и размештај природнихи 

културних добара уРепублициСрбији. 

 

Основни ниво 

ГЕ.1.1.1. Чита и тумачи географске карте различитог размера и садржаја,користи 

компаси систем за глобално позиционирање (ГПС)ради оријентације 

у простору и планирања активности. 

ГЕ.1.1.3.Правилно дефинише географске појмове и користи различите 

изворе(статистичке податке, научнопопуларну литературу, географске часописе, 

информације из медија, интернет) за прикупљање и  

представљање географских података у локалној  

средини, Републици Србији иземљамау окружењу. 

ГЕ.1.2.2Наводипојаве и процесе у Земљиним сферамаи описује њихов утицајна 

формирање различитих природнихуслова и ресурса на Земљи. 

ГЕ.1.4.2.Описује природногеографске идруштвено 

 

 

Образовни стандарди су 

„алат“ који, пре свега, 

треба да помогне 

наставницима у праћењу 

и вредновању успеха 

ученика, а потом и да 

пруже податке 

постигнућима ученика на 

системском нивоу. 

Као што су стандарди 

смерница наставницима 

за планирање наставе, 

тако су и смерница за 

оцењивање ученика. Не 

постоји директна веза 

између одређеног нивоа 

описа стандарда и 

одређене оцене. Школско 

оцењивање је веома 

комплексан процес јер 

укључује и оцењивање 

других аспеката рада, 

контекста у коме се врши 
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Природно географске одлике 

Србије 

 

 

 

 

 

Становништво и насеља Србије 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привреда Србије 

 

 

 

 

 

 

 

географске одликелокалне средине иРепубликеСрбије. 

Средњи ниво 

ГЕ.2.2.2.Објашњава географске везе између природних услова, ресурса и људских 

делатности 

ГЕ.2.2.4.Описује настанак,развој и последице еколошких проблема на локалном 

инационалном нивоу и предлаже мере зањихово решавање. 

Напредни ниво 

ГЕ.3.2.4. Анализира еколошке проблеме и њихове последице на глобалном нивоу и 

познаје савремене 

мере и поступке који се користе за њихово решавање. 

ГЕ.3.4.1. Анализира утицај географских веза (просторне и каузалне, директне и 

индиректне) и законитости (опште и посебне) на постанак и размештај природнихи  

културних добара уРепублициСрбији 

 

Основни ниво 

ГЕ.1.3.2.Наводи географске факторе који утичу на размештај становништва, насеља 

и привреде у Републици Србији иземљамау окружењу. 

.ГЕ.1.3.3.Описуједемографски развој(природни и мeханички) иструктуре 

становништва у Републици Србији иземљамау окружењу. 

ГЕ.1.3.4. Разуме појмове: транзиција, интеграција, глобализацијаињихов утицај на 

промене и проблеме у Републици Србији иземљамау окружењу. 

Средњи ниво 

ГЕ.2.3.1. Објашњава утицај географскихфакторана демографски развој,размештај 

становништва, насеља и привреде у свету. 

ГЕ.2.3.2. Објашњавасавременепроблеме човечанства (сукоби и насиље, 

незапосленост,глад, недостатак пијаће воде, дискриминација, болести зависности)и 

наводи мере за њихово превазилажење. 

ГЕ.2.3.3. Дефинише појам глобалне економије и тржишта и наводи факторе 

којиутичу на њихов настанак и развој. 

ГЕ.2.4.1. Објашњава историјскогеографске факторе и  

процењује њихов утицај на друштвене и економске токовеу Републици Србији 

иземљамау окружењу. 

Напредни ниво 

ГЕ.3.3.1. Анализира утицај друштвених фактора на степен економске развијености 

различитих регија у свету. 

ГЕ.3.3.2. Анализира глобалне друштвене промене (транзиција, интеграција, 

глобализација, депопулација, неравномеран размештај становништва, 

пренасељеност  

градова, деаграризација) и њихов утицајна друштвене и економске токове на 

оцењивање, мотивацију и 

лични развој ученика и не 

може и не сме да се сведе 

само на процену 

достигнутих стандарда. 

Нивои описани у 

стандардима служе 

наставнику као оријентир 

ка квалитету постигнућа 

које треба да остваре сви 

ученици, а које само неки. 

Стандарди помажу да се 

индивидуализује 

наставни рад, бар на три 

нивоа, а то значи да се 

садржаји и захтеви 

прилагоде ученицима. 

При томе је важно водити 

рачуна да се не ограничи 

могући напредак сваког 

ученика тако што ћемо му 

постављати захтеве само 

са једног нивоа, већ, 

напротив, мотивишући га 

да достигне напредни 

ниво. Нивои су корисни 

наставнику да добро 

одмери захтеве за 

проверу постигнућа 

ученика јер га подсећају 

на то која су суштинска, 

најбитнија знања, умења 

и вештине ученика и 
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Срби ван границе Србије 

 

 

Локална географија 

глобалном нивоу. 

ГЕ.3.3.3. Објашњава глобалну и националну економију, глобално и национално 

тржиште и анализира факторе који утичу на њихов развој. 

.ГЕ.3.4.2. Анализирагеографске факторе и њихов утицај 

Наразвојрегионалних целина на глобалном нивоу. 

омогућавају му да 

постави захтеве тако да 

сваки ученик може да 

оствари успех 

 

Допунска настава                                                   Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: ГЕОГРАФИЈА    

Разред: 8. (ОСМИ)    

Циљ Наставне теме 
Број часова по 

темама 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положај, границе и величина Србије 

 

Природно географске одлике Србије 

 

Становништво и насеља Србије 

 

Привреда Србије 

 

Срби ван границе Србије 

 

Србија у савременим интеграционим процесима 

 

Завичајна географија 

 

   УКУПНО 34 

 

Допунска настава                                                   Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: ГЕОГРАФИЈА    

Разред: 8. (ОСМИ)    
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Циљ Наставне теме 
Број часова по 

темама 

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. 

 

 

 

 

Положај, границе и величина Србије 

Природно географске одлике Србије 

Становништво и насеља Србије 

Привреда Србије 

Срби ван границе Србије 

Србија у савременим интеграционим процесима 

Завичајна географија 

 

   УКУПНО 34 

 

 

Допунска настава         Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет:  

Разред: 8. (ОСМИ)    

Циљ Наставне теме Број часова  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положај, границе и величина Србије 

 

Природно географске одлике Србије 

 

Становништво и насеља Србије 

 

Привреда Србије 

 

Срби ван границе Србије 

 

Србија у савременим интеграционим процесима 

 

Завичајна географија 

 

   УКУПНО 34 
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Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: ФИЗИКА    

Разред: 8. (ОСМИ)    

Циљ предмета Задаци Наставне теме 
Начини и поступци остваривања 

програма 

Број часова по 

темама 

Циљ наставе физике јесте да се 

осигура да сви ученици стекну 

базичну језичку и научну 

писменост и да напредују ка 

реализацији одговарајућих 

Стандарда образовних 

постигнућа, да се оспособе да 

решавају проблеме и задатке у 

новим и непознатим ситуацијама, 

да израде и образложе своје 

мишљење и дискутују са другима, 

развију мотивисаност за учење и 

заинтересованост за предметне 

садржаје, као и да упознају 

природне појаве и основне законе 

природе, да стекну основну 

научну писменост, да се оспособе 

за уочавање и распознавање 

физичких појава у свакодневном 

животу и за активно стицање 

знања о физичким појавама кроз 

истраживање, да оформе основу 

научног метода и да се усмере 

према примени физичких закона 

у свакодневном животу и раду. 

 

 

 

 

 

 

-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 путем 

истраживања 

-подстицање радозналости, 

способности рационалног 

расуђивања, самосталности и 

критичког мишљења 

-развијање вештине јасног и 

прецизног изражавања 

-развијање логичког и 

апстрактвног мишљења 

-разумевање смисла и метода 

остваривања експеримената и 

значаја мерења 

-решавање једноставних 

1. ОСЦИЛАТОРНО И 

ТАЛАСНО КРЕТАЊЕ 

 

2. СВЕТЛОСНЕ ПОЈАВЕ 

 

3. ЕЛЕКТРИЧНО ПОЉЕ 

 

4. ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА 

 

5. МАГНЕТНО ПОЉЕ 

 

6. ЕЛЕМЕНТИ АТОМСКЕ 

И НУКЛЕАРНЕ ФИЗИКЕ 

 

7. ФИЗИКА И САВРЕМЕНИ 

СВЕТ 

-обрада 

-утврђивање, обнављање, 

систематизација, рачунске вежбе 

-лабораторијске вежбе 

8 

 

 

15 

 

10 

 

19 

 

6 

 

8 

 

 

2 
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проблема и задатака у оквиру 

наставних садржаја 

-развијање способности за 

примену знања из физике 

-уочавање и разумевање 

повезаности физичких појава 

и екологије и развијање 

свести о потреби заштите, 

обнове и унапређивања 

животне средине 

-развијање радних навика и 

склонсти ка изучавању наука 

о природи 

-развијање свести о 

сопственим знањима, 

способностима и даљој 

професионалној оријентацији 

   УКУПНО 68 

Предмет: Физика 

Разред: осми 

Наставне теме Образовни стандарди по нивоима Начин провере 
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1. ОСЦИЛАТОРНО И 

ТАЛАСНО КРЕТАЊЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИ.1.1.1. уме да препозна гравитациону силу и силу трења које делују на тела која мирују или се крећу 

равномерно 
ФИ.1.2.1. уме да препозна врсту кретања према облику путање 

ФИ.1.2.3. уме да израчуна средњу брзину, пређени пут или протекло време ако су му познате друге две 

величине,  
ФИ.1.4.1. уме да чита мерну скалу и зна да одреди вредност најмањег подеока 

ФИ.1.4.2. уме да препозна мерила и инструменте за мерење дужине, масе, запремине, температуре и 

времена  

ФИ.1.4.3. зна да користи основне јединице за дужину, масу, запремину, температуру и време ФИ.1.4.4. 

уме да препозна јединице за брзину ФИ.1.4.5. зна основна правила мерења, нпр. нула ваге, 

хоризонтални положај, затегнута мерна трака ФИ.1.4.6. зна да мери дужину, масу, запремину, 

температуру и времеФИ. 
ФИ1.7.1. Поседује мануелне способности потребне за рад у лабораторији 

ФИ. 1.7.2. Уме да се придржава основних правила понашања у лабораторији 

ФИ.2.1.1. уме да препозна еластичну силу, силу потиска и особине инерције  

ФИ.2.1.2. зна основне особине гравитационе и еластичне силе, и силе потиска,  
ФИ.2.2.2. зна шта је механичко кретање и које га физичке величине описују  

ФИ.2.2.3. уме да препозна основне појмове који описују осцилаторно кретање, 
ФИ.2.4.1. уме да користи важније изведене јединице SI и зна њихове ознаке 

ФИ.2.4.3. уме да користи префиксе и претвара бројне вредности физичких величина из једне јединице у 

другу, нпр. километре у метре  

ФИ.2.4.4. зна када мерења понављамо више путаФИ.2.5.1. зна да кинетичка и потенцијална енергија 

зависе од брзине, односно висине на којој се тело налази,  
ФИ.2.6.1. разуме и примењује основне математичке формулације односа и законитости у физици, нпр. 

директну и обрнуту пропорционалност  

ФИ.2.6.2. уме да препозна векторске физичке величине, нпр. брзину и силу  

ФИ.2.6.3. уме да користи и интерпретира табеларни и графички приказ зависности физичких 

величина,ФИ.2.7.1. уме табеларно и графички да прикаже резултате посматрања или мерења  

ФИ.2.7.2. уме да врши једноставна уопштавања и систематизацију резултата  

ФИ.2.7.3. уме да реализује експеримент по упутствуФИ.3.2.2. уме да примени односе између физичких 

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 физичке величине које описују таласно кретање  

ФИ.3.2.5. уме да препозна основне особине звука и светлости 
ФИ.3.4.1. уме да претвара јединице изведених физичких величина у одговарајуће јединице SI система,  
ФИ.3.4.3. зна шта је грешка мерења 

ФИ.3.7.1. уме да донесе релевантан закључак на основу резултата мерења  

ФИ.3.7.2. уме да препозна питање на које можемо да одговоримо посматрањем или експериментом 

усмена провера знања; 

писмена провера 

знања; 

извођење 

демонстрационих 

огледа; 

извођење 

лабораторијских 

вежби; 

оцена активности на 

часу; 

домаћи задаци. 

 

 

 

 

 

усмена провера знања; 

писмена провера 

знања; 

извођење 

демонстрационих 

огледа; 

извођење 

лабораторијских 

вежби; 

оцена активности на 

часу; 

домаћи задаци; 

реферати. 

усмена провера знања; 
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ФИ.1.2.1. уме да препозна врсту кретања према облику путање 

ФИ.1.2.3. уме да израчуна средњу брзину, пређени пут или протекло време ако су му познате друге две 

величине,  
ФИ.1.4.1. уме да чита мерну скалу и зна да одреди вредност најмањег подеока 

ФИ.1.4.2. уме да препозна мерила и инструменте за мерење дужине, масе, запремине, температуре и 

времена  

ФИ.1.4.3. зна да користи основне јединице за дужину, масу, запремину, температуру и време ФИ.1.4.4. 

уме да препозна јединице за брзину ФИ.1.4.5. зна основна правила мерења, нпр. нула ваге, 

хоризонтални положај, затегнута мерна трака ФИ.1.4.6. зна да мери дужину, масу, запремину, 

температуру и време ФИ. 
ФИ1.7.1. Поседује мануелне способности потребне за рад у лабораторији 

ФИ. 1.7.2. Уме да се придржава основних правила понашања у лабораторији 

ФИ.2.4.3. уме да користи префиксе и претвара бројне вредности физичких величина из једне јединице у 

другу, нпр. километре у метре  

ФИ.2.4.4. зна када мерења понављамо више путаФИ.2.6.1. разуме и примењује основне математичке 

формулације односа и законитости у физици, нпр. директну и обрнуту пропорционалност  

ФИ.2.6.3. уме да користи и интерпретира табеларни и графички приказ зависности физичких 

величина,ФИ.2.7.1. уме табеларно и графички да прикаже резултате посматрања или мерења  

ФИ.2.7.2. уме да врши једноставна уопштавања и систематизацију резултата  

ФИ.2.7.3. уме да реализује експеримент по упутствуФИ.3.2.5. уме да препозна основне особине звука и 

светлости 
ФИ.3.2.6. зна како се прелама и одбија светлост 

ФИ.3.4.1. уме да претвара јединице изведених физичких величина у одговарајуће јединице SI система,  
ФИ.3.4.3. зна шта је грешка мерења 

ФИ.3.7.1. уме да донесе релевантан закључак на основу резултата мерења  

ФИ.3.7.2. уме да препозна питање на које можемо да одговоримо посматрањем или експериментом 

 

 

ФИ.1.1.2. уме да препозна смер деловања магнетне и електростатичке силе,  
ФИ.1.4.3. зна да користи основне јединице за дужину, масу, запремину, температуру и време  

ФИ.2.3.1. зна да разликује електричне проводнике и изолаторе 
ФИ.2.4.1. уме да користи важније изведене јединице SI и зна њихове ознаке 

ФИ.2.4.3. уме да користи префиксе и претвара бројне вредности физичких величина из једне 
ФИ.2.5.3. уме да препозна појмове рада и снаге 
ФИ.2.6.1. разуме и примењује основне математичке формулације односа и законитости у физици, нпр. 

писмена провера 

знања; 

извођење 

демонстрационих 

огледа; 

извођење 

лабораторијских 

вежби; 

оцена активности на 

часу; 

домаћи задаци. 

 

усмена провера знања; 

писмена провера 

знања; 

извођење 

демонстрационих 

огледа; 

извођење 

лабораторијских 

вежби; 

оцена активности на 

часу; 

домаћи задаци. 

 

усмена провера знања; 

писмена провера 

знања; 

извођење 

демонстрационих 

огледа; 

извођење 

лабораторијских 

вежби; 
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2. СВЕТЛОСНЕ ПОЈАВЕ 
 

 

 

 

 

3. ЕЛЕКТРИЧНО ПОЉЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА 
 

 

 

 

 

директну и обрнуту пропорционалност  

ФИ.2.6.2. уме да препозна векторске физичке величине, нпр. брзину и силу ФИ.2.6.3. уме да користи и 

интерпретира табеларни и графички приказ зависности физичких величина 
 
ФИ.1.3.1. уме да препозна да струја тече само кроз проводне материјале 
ФИ.1.4.1. уме да чита мерну скалу и зна да одреди вредност најмањег подеока  

ФИ.1.4.2. уме да препозна мерила и инструменте за мерење дужине, масе, запремине, температуре и 

времена  

ФИ.1.4.3. зна да користи основне јединице за дужину, масу, запремину, температуру и време, ФИ.1.7.1. 

поседује мануелне способности потребне за рад у лабораторији  

ФИ.1.7.2. уме да се придржава основних правила понашања у лабораторији 
ФИ.2.3.1. зна да разликује електричне проводнике и изолаторе  

ФИ.2.3.2. зна називе основних елемената електричног кола 

 ФИ.2.3.3. уме да препозна да ли су извори напона 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.2.4.1. уме да користи важније изведене јединице SI и зна њихове ознаке 
ФИ.2.4.3. уме да користи префиксе и претвара бројне вредности физичких величина из једне јединице у 

другу, нпр. километре у метре  

ФИ.2.4.4. зна када мерења понављамо више путаФИ.2.5.2. уме да препозна појаве код којих се 

електрична енергија троши на механички рад ФИ.2.5.3. уме да препозна појмове рада и снаге 
ФИ.2.6.1. разуме и примењује основне математичке формулације односа и законитости у физици, нпр. 

директну и обрнуту пропорционалност 

ФИ.2.6.3. уме да користи и интерпретира табеларни и графички приказ зависности физичких 

величинаФИ.2.7.1. уме табеларно и графички да прикаже резултате посматрања или мерења  

ФИ.2.7.2. уме да врши једноставна уопштавања и систематизацију резултата  

ФИ.2.7.3. уме да реализује експеримент по упутствуФИ.3.3.1. зна како се везују отпорници и 

инструменти у електричном колу 

 

 
ФИ.3.4.1. уме да претвара јединице изведених физичких величина у одговарајуће јединице SI система 

 ФИ.3.4.2. уме да мери јачину струје и напон у електричном колу  

ФИ.3.4.3. зна шта је грешка мерења 
ФИ.3.7.1. уме да донесе релевантан закључак на основу резултата мерења 

 ФИ.3.7.2. уме да препозна питање на које можемо да одговоримо посматрањем или експериментом 
 

 

оцена активности на 

часу; 

домаћи задаци; 

реферати. 

 

 

 

усмена провера знања; 

писмена провера 

знања; 

извођење 

демонстрационих 

огледа; 

извођење 

лабораторијских 

вежби; 

оцена активности на 

часу; 

домаћи задаци. 
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5. МАГНЕТНО ПОЉЕ 
 

 

 

 

6. ЕЛЕМЕНТИ АТОМСКЕ 

И НУКЛЕАРНЕ ФИЗИКЕ 
 

 

 

7. ФИЗИКА И 

САВРЕМЕНИ СВЕТ 

ФИ.1.1.2. уме да препозна смер деловања магнетне и електростатичке силе,  
ФИ.1.3.2. уме да препозна магнетне ефекте електричне струје 

ФИ.1.4.3. зна да користи основне јединице за дужину, масу, запремину, температуру и време, ФИ.2.4.1. 

уме да користи важније изведене јединице SI и зна њихове ознаке 
ФИ.2.4.3. уме да користи префиксе и претвара бројне вредности физичких величина из једне јединице у 

другу, нпр. километре у метре  

ФИ.2.6.1. разуме и примењује основне математичке формулације односа и законитости у физици, нпр. 

директну и обрнуту пропорционалност 

 

 

 

 

ФИ.2.7.1. уме табеларно и графички да прикаже резултате посматрања или мерења  

ФИ.2.7.2. уме да врши једноставна уопштавања и систематизацију резултата  

 

 

Допунска настава                                                   Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: ФИЗИКА    

Разред: 8. (ОСМИ)    

Циљ Наставне теме 
Број часова по 

темама 

Циљ допунске наставе је да ученик, уз додатну помоћ наставника, стекне 

минимум основних знања из садржаја које предвиђа програм физике за осми 

разред 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ОСЦИЛАТОРНО И ТАЛАСНО КРЕТАЊЕ 

 

2. СВЕТЛОСНЕ ПОЈАВЕ 

 

3. ЕЛЕКТРИЧНО ПОЉЕ 

 

4. ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА 

 

5. МАГНЕТНО ПОЉЕ 

 

6. ЕЛЕМЕНТИ АТОМСКЕ И НУКЛЕАРНЕ 

ФИЗИКЕ 
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7. ФИЗИКА И САВРЕМЕНИ СВЕТ 

   УКУПНО 34 

 

Допунска настава                                                   Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: ФИЗИКА    

Разред: 8. (ОСМИ)    

Циљ Наставне теме 
Број часова по 

темама 

-комплексније обрађивање садржаја из редовне наставе (користи се и дедуктивни 

приступ физичким појавама, раде се тежи задаци, изводе се прецизнија мерења на 

сложенијим апаратима) (*поред понуђених тема, могу се реализовати и теме за 

које ученици покажу посебно интересовање или их сами предложе) 

-увежбавање и усавршавање логичко-математичких модела анализе путем 

решавања проблемских задатаја и развијање вештина апстрактног размишљања 

-развијање интереса за истраживања у физици 

-увежбавање вештина руковања и рада с прибором, усавршавање техника и 

вештина практичног експерименталног рада 

-развијање социјалних вештина ученика, рада у групи, радних навика 

 

 

1. ОСЦИЛАТОРНО И ТАЛАСНО КРЕТАЊЕ 

 

2. СВЕТЛОСНЕ ПОЈАВЕ 

 

3. ЕЛЕКТРИЧНО ПОЉЕ 

 

4. ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА 

 

5. МАГНЕТНО ПОЉЕ 

 

6. ЕЛЕМЕНТИ АТОМСКЕ И НУКЛЕАРНЕ 

ФИЗИКЕ 

 

7. ФИЗИКА И САВРЕМЕНИ СВЕТ 

 

   УКУПНО 34 

 

 

Допунска настава                                                                                Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: ФИЗИКА 

Разред: 8. (ОСМИ)    

Циљ Наставне теме Број часова  

Циљ ваннаставне активности из физике јесте да се ученици уведу у логички вид 

размишљања, да се укаже на важност науке и технике и њивоху примену у 

животу, као и да се мотивишу да они сами наставе својевољно сакупљање 

1. Живот и смрт звезде 

 

2. Планете Сунчевог система 
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научних сазнања унутар и изван учионице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Астрономска посматрања 

 

4.  Светлост ( рад са телескопом) 

 

5. Организовано посматрање ноћног неба 

 

6. Бурна хемијска реакција 

 

7. Магнетизам 

 

8. Електрина струја 

 

9. Утицај средине на кретање 

   УКУПНО 34 

 

 

 

 

Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: МАТЕМАТИКА    

Разред: 8. (ОСМИ)    

Циљ предмета Задаци Наставне теме Начини и поступци остваривања програма 
Број часова 

по темама 

Циљнаставе 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 

Ученике треба 

оспособити да: 

-умеју да решавају 

линеарне једначине 

(неједначине) и системе 

линеарних једначина с 

једном и две непознате 

на основу еквивалентних 

Сличност троуглова 

Тачка,права и раван 

Линеарне једначине и 

неједначине са једном 

непознатом 

Призма 

Пирамида 

СЛИЧНОСТ ТРОУГЛОВА 

Талесова теорама. Сличност троуглова, 

примена сличности на правоугли троугао. 

ТАЧКА, ПРАВА И РАВАН 

Однос тачке и праве, тачке и равни. Елементи 

који одређују положај праве и равни. Односи 

правих; мимоилазне праве. Односи праве и 

8 

11 

17 

 

 

15 

16 
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постигнућа, као и да:  

- оспособи ученике да решавају 

проблеме и задатке у новим и 

непознатим ситуацијама; 

- оспособи ученике да изразе и 

образложе своје мишљење и 

дискутују са другима; 

- развије мотивисаност за 

учење и заинтересованост за 

предметне садржаје; 

- осигура да ученици усвоје 

елементарна математичка 

знања која су потребна за 

схватање појава и 

законитости у природи и 

друштву;  

- оспособи ученике за примену 

усвојених математичких 

знања у решавању 

разноврсних задатака из 

животне праксе; 

- представља основу за 

успешно настављање 

математичког образовања и за 

самообразовање;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

трансформација, као и да 

решења тумаче 

графички; 

-одговарајуће текстуалне 

задаткеизразе 

математичким језиком и 

решеих користећи 

једначине; 

-уоче функционалне 

зависности и да их 

приказују на различите 

начине, тј. да схвате 

појам функције и њеног 

графика; 

-овладају појмом 

функције усвајањем  

линеарне функције и 

њених својстава, тако да 

могу да цртају и читају 

разне графике линеарне 

функције; 

-умеју да тумаче  

податке представљене 

различитим дијаграмима 

и табелама;   

-умеју да састављају 

табеле и цртају 

одговарајуће графиконе-

дијаграме разних стања, 

појава и процеса; умеју 

да израчунају медијану и 

да је користе; 

-схвате међусобне 

односе тачака, правих и 

равни у простору; 

-науче најбитније 

чињенице о пројекцијама 

на раван; 

-науче елементе и 

Линеарна функција 

Графичко 

представљање 

Статистичких података 

Системи линеарних 

једначина са две 

непознате 

Ваљак 

Купа 

Лопта 

Писмени задаци 

Иницијални тест 

равни, нормала на раван, растојање тачке од 

равни. Односи две равни.Ортогонална 

пројекција на раван (тачке, дужи и праве). 

Полиедар. 

ЛИНЕАРНЕ ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ 

С ЈЕДНОМ НЕПОЗНАТОМ 

Линеарна једначина. Еквивалентност 

једначина.Решавање линеарних једначина с 

једном непознатом. Линеарна неједначина. 

Еквивалентност неједначина. Решавање 

једноставнијих примера линеарних 

неједначина с једном непознатом.Примена. 

ПРИЗМА 

Призма: појам, врсте, елементи.Мрежа 

призме. Површина призме: површина праве 

четворостране, правилне тростране и правилне 

шестостране призме.Запремина призме. 

Запремина призме: праве четворостране 

призме, правилне тростране и правилне 

шестостране призме; маса тела. 

ПИРАМИДА 

Пирамида; појам, врсте, елементи. Мрежа 

пирамиде. Површина пирамиде; израчунавање 

површине четворостране, правилне тростране 

и правилне шестостране пирамиде. Запремина 

пирамиде. Запремина четворостране 

пирамиде, правилне тростране и правилне 

шестостране пирамиде. 

ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА 

Линеарна функција ( y ax b  ). График 

линеарне функције; нула функције. 

Имплицитни облик задавања линеарне 

функције. Цртање и читање графика 

линеарних функција. 

12 

8 

 

 

12 

 

 

10 

12 

6 

8 

1 
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својства геометријских 

тела (призма, пирамида, 

ваљак, купа и лопта); 

умеју да цртају мреже и 

да израчунавају 

површину и запремину 

тела; 

-примењују знања о 

геометријским телима у 

пракси, повезујући 

садржаје математике и 

других области; 

ГРАФИЧКО ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА 

Представљање зависних величина табеларно и 

у координатном систему. Графичко 

представљање статистичких података у 

облику дијаграма (стубичастих,  кружних,...). 

Рачунање средње вредности имедијане. 

Поређење вредности узорка са средњом 

вредношћу. 

СИСТЕМИ ЛИНЕАРНИХ ЈЕДНАЧИНА С 

ДВЕ НЕПОЗНАТЕ 

Појам линеарне једначине с две непознате. 

Појам система од две линеарне једначине с 

две непознате. Еквивалентност система 

линеарних једначина. Решавање система 

методом замене и методом супротних 

коефицијената; графички приказ решавања. 

Разноврсни примери примене система 

линеарних једначина у решавању проблема из 

живота, геометрије, физике и др. 

ВАЉАК 

Ваљак и његови елементи. Мрежа ваљка. 

Површина и запремина правог ваљка. 

КУПА 

Купа и њени елементи. Мрежа купе. 

Површина и запремина праве купе. 

ЛОПТА 

Појам лопте и сфере. Пресеци лопте (сфере) и 

равни.  Површина и запремина лопте. 

-------------------------------------------------------- 

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 
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најмање једна трећина наставе буде 

организована употребом ових метода.  

У настави користити, најмање у трећини 

случајева, задатке који захтевају примену 

наученог у разумевању и решавању 

свакодневних проблемских ситуација 

препоручених од стране Министарства и 

Завода, а приликом оцењивања обезбедити да 

су ученици информисани о критеријумима на 

основу којих су оцењивани. 

   УКУПНО 136 

Предмет: Математика 

Разред:Осми 

Наставне теме Образовни стандарди по нивоима Начин провере 

Сличност троуглова 

 

MA.1.3.6. интуитивно схвата појам подударних фигура (кретањем до поклапања)  

MA.2.3.6. уочи осносиметричне фигуре и да одреди осу симетрије; користи подударност 

и везује је са карактеристичним својствима фигура (нпр. паралелност и једнакост 

страница паралелограма) 

MA.3.3.6. примени подударност и сличност троуглова, повезујући тако разна својства 

геометријских објеката 

MA.1.3.1. влада појмовима: дуж, полуправа, права, раван и угао (уочава њихове моделе у 

реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; разликује неке врсте углова и 

паралелне и нормалне праве)  

MA.2.3.1.одреди суплементне и комплементне углове, упoредне и унакрсне углове; 

рачуна са њима ако су изражени у целим степенима  

MA.3.3.1. рачуна са угловима укључујући и претварање угаоних мера; закључује 

користећи особине паралелних и нормалних правих, укључујући углове на трансверзали 

MA.1.3.2. влада појмовима: троугао, четвороугао, квадрат и правоугаоник (уочава 

њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; ученик 

разликује основне врсте троуглова, зна основне елементе троугла и уме да израчуна обим 

и површину троугла, квадрата и правоугаоника на основу елемената који непосредно 

фигуришу у датом задатку; уме да израчуна непознату страницу правоуглог троугла 

 

Писмена провера 
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примењујући Питагорину теорему)  

MA.2.3.2.одреди однос углова и страница у троуглу, збир углова у троуглу и 

четвороуглу; одреди број дијагонала, збир углова, обим и површину многоугла (на 

основу елемената који непосредно фигуришу у задатку) и да решава задатке користећи 

Питагорину теорему  

MA.3.3.2. користи основна својства троугла, четвороугла, паралелограма и трапеза, 

рачуна њихове обиме и површине на основу елемената који нису обавезно непосредно 

дати у формулацији задатка; уме да их конструише 

MA.1.3.3. влада појмовима: круг, кружна линија (издваја њихове основне елементе, 

уочава њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; уме 

да израчуна обим и површину круга датог полупречника)  

Тачка,права и раван 

 

MA.1.3.1. влада појмовима: дуж, полуправа, права, раван и угао (уочава њихове моделе у 

реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; разликује неке врсте углова и 

паралелне и нормалне праве)  

MA.2.3.1.одреди суплементне и комплементне углове, упoредне и унакрсне углове; 

рачуна са њима ако су изражени у целим степенима  

MA.3.3.1. рачуна са угловима укључујући и претварање угаоних мера; закључује 

користећи особине паралелних и нормалних правих, укључујући углове на трансверзали 

MA.1.3.2. влада појмовима: троугао, четвороугао, квадрат и правоугаоник (уочава 

њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; ученик 

разликује основне врсте троуглова, зна основне елементе троугла и уме да израчуна обим 

и површину троугла, квадрата и правоугаоника на основу елемената који непосредно 

фигуришу у датом задатку; уме да израчуна непознату страницу правоуглог троугла 

примењујући Питагорину теорему)  

MA.2.3.2.одреди однос углова и страница у троуглу, збир углова у троуглу и 

четвороуглу; одреди број дијагонала, збир углова, обим и површину многоугла (на 

основу елемената који непосредно фигуришу у задатку) и да решава задатке користећи 

Питагорину теорему  

MA.3.3.2. користи основна својства троугла, четвороугла, паралелограма и трапеза, 

рачуна њихове обиме и површине на основу елемената који нису обавезно непосредно 

дати у формулацији задатка; уме да их конструише 
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MA.1.3.3. влада појмовима: круг, кружна линија (издваја њихове основне елементе, 

уочава њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; уме 

да израчуна обим и површину круга датог полупречника)  

Линеарне једначине и неједначине 

са једном непознатом 

 

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

  

MA.1.2.2. израчуна степен датог броја, зна основне операције са степенима

 MA.2.2.2. оперише са степенима и зна шта је 

квадратни корен  

MA.3.2.2. користи особине степена и квадратног корена 

MA.1.2.3. сабира, одузима и множи мономе  

MA.2.2.3. сабира и одузима полиноме, уме да помножи два бинома и да квадрира бином

  

MA.3.2.3. зна и примењује формуле за разлику квадрата и квадрат бинома; увежбано  

трансформише алгебарске изразе и своди их на најједноставији облик 

MA.2.2.5. користи једначине у једноставним текстуалним задацима 

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

  

MA.1.1.2. преведе децимални запис броја у разломак и обратно   

MA.1.1.3. упореди по величини бројеве истог записа, помажући се сликом кад је то 

потребно  

MA.2.1.1. упореди по величини бројеве записане у различитим облицима  

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

помажући се сликом кад је то потребно (у случају сабирања и одузимања разломака само 

са истим имениоцем); рачуна, на пример 1/5 од n, где је n дати природан број  

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

израчуна вредност једноставнијег израза са више рачунских операција различитог 

приоритета, укључујући ослобађање од заграда, са бројевима истог записа  
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MA.3.1.1.одреди вредност сложенијег бројевног израза 

MA.1.1.5. дели са остатком једноцифреним бројем и зна када је један број дељив другим

  

MA.2.1.3. примени основна правила дељивости са 2, 3, 5, 9 и декадним јединицама

  

MA.3.1.2.оперише са појмом дељивости у проблемским ситуацијама 

MA.1.1.6. користи целе бројеве и једноставне изразе са њима помажући се визуелним 

представама  

Призма 

 

MA.1.3.4. влада појмовима: коцка и квадар (уочава њихове моделе у реалним 

ситуацијама, зна њихове основне елементе и рачуна њихову површину и запремину)

  

MA.2.3.4. влада појмовима: призма и пирамида; рачуна њихову површину и запремину 

када су неопходни елементи непосредно дати у задатку  

MA.3.3.4. израчуна површину и запремину призме и пирамиде, укључујући случајеве 

када неопходни елементи нису непосредно дати 

MA.1.3.1. влада појмовима: дуж, полуправа, права, раван и угао (уочава њихове моделе у 

реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; разликује неке врсте углова и 

паралелне и нормалне праве)  

MA.2.3.1.одреди суплементне и комплементне углове, упoредне и унакрсне углове; 

рачуна са њима ако су изражени у целим степенима  

MA.3.3.1. рачуна са угловима укључујући и претварање угаоних мера; закључује 

користећи особине паралелних и нормалних правих, укључујући углове на трансверзали 

MA.1.3.2. влада појмовима: троугао, четвороугао, квадрат и правоугаоник (уочава 

њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; ученик 

разликује основне врсте троуглова, зна основне елементе троугла и уме да израчуна обим 

и површину троугла, квадрата и правоугаоника на основу елемената који непосредно 

фигуришу у датом задатку; уме да израчуна непознату страницу правоуглог троугла 

примењујући Питагорину теорему)  

MA.2.3.2.одреди однос углова и страница у троуглу, збир углова у троуглу и 
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четвороуглу; одреди број дијагонала, збир углова, обим и површину многоугла (на 

основу елемената који непосредно фигуришу у задатку) и да решава задатке користећи 

Питагорину теорему  

MA.3.3.2. користи основна својства троугла, четвороугла, паралелограма и трапеза, 

рачуна њихове обиме и површине на основу елемената који нису обавезно непосредно 

дати у формулацији задатка; уме да их конструише 

MA.1.3.3. влада појмовима: круг, кружна линија (издваја њихове основне елементе, 

уочава њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; уме 

да израчуна обим и површину круга датог полупречника)  

MA.1.4.1. користи одговарајуће јединице за мерење дужине, површине, запремине, масе, 

времена и углова  

MA.1.4.2. претвори веће јединице дужине, масе и времена у мање   

MA.2.4.1.пореди величине које су изражене различитим мерним јединицама за дужину и 

масу  

Пирамида 

 

MA.1.3.4. влада појмовима: коцка и квадар (уочава њихове моделе у реалним 

ситуацијама, зна њихове основне елементе и рачуна њихову површину и запремину)

  

MA.2.3.4. влада појмовима: призма и пирамида; рачуна њихову површину и запремину 

када су неопходни елементи непосредно дати у задатку  

MA.3.3.4. израчуна површину и запремину призме и пирамиде, укључујући случајеве 

када неопходни елементи нису непосредно дати 

MA.1.3.1. влада појмовима: дуж, полуправа, права, раван и угао (уочава њихове моделе у 

реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; разликује неке врсте углова и 

паралелне и нормалне праве)  

MA.2.3.1.одреди суплементне и комплементне углове, упoредне и унакрсне углове; 

рачуна са њима ако су изражени у целим степенима  

MA.3.3.1. рачуна са угловима укључујући и претварање угаоних мера; закључује 

користећи особине паралелних и нормалних правих, укључујући углове на трансверзали 

MA.1.3.2. влада појмовима: троугао, четвороугао, квадрат и правоугаоник (уочава 
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њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; ученик 

разликује основне врсте троуглова, зна основне елементе троугла и уме да израчуна обим 

и површину троугла, квадрата и правоугаоника на основу елемената који непосредно 

фигуришу у датом задатку; уме да израчуна непознату страницу правоуглог троугла 

примењујући Питагорину теорему)  

MA.2.3.2.одреди однос углова и страница у троуглу, збир углова у троуглу и 

четвороуглу; одреди број дијагонала, збир углова, обим и површину многоугла (на 

основу елемената који непосредно фигуришу у задатку) и да решава задатке користећи 

Питагорину теорему  

MA.3.3.2. користи основна својства троугла, четвороугла, паралелограма и трапеза, 

рачуна њихове обиме и површине на основу елемената који нису обавезно непосредно 

дати у формулацији задатка; уме да их конструише 

MA.1.3.3. влада појмовима: круг, кружна линија (издваја њихове основне елементе, 

уочава њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; уме 

да израчуна обим и површину круга датог полупречника)  

MA.1.4.1. користи одговарајуће јединице за мерење дужине, површине, запремине, масе, 

времена и углова    

MA.1.4.2. претвори веће јединице дужине, масе и времена у мање   

MA.2.4.1.пореди величине које су изражене различитим мерним јединицама за дужину и 

масу  

 

Линеарна функција 

 

 

 

MA.1.5.1. изражава положај објеката сврставајући их у врсте и колоне; одреди положај 

тачке у првом квадранту координатног система ако су дате координате и обратно  

MA.2.5.1.влада описом координатног система (одређује координате тачака, осно или 

централно симетричних итд)  

MA.3.5.1. одреди положај (координате) тачака које задовољавају сложеније услове 

MA.1.5.2. прочита и разуме податак са графикона, дијаграма или из табеле, и одреди 

минимум или максимум зависне величине  

MA.2.5.2. чита једноставне дијаграме и табеле и на основу њих обради податке по једном 

критеријуму (нпр. одреди аритметичку средину за дати скуп података; пореди вредности 
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узорка са средњом вредношћу)  

MA.3.5.2. тумачи дијаграме и табеле 

MA.1.5.3. податке из табеле прикаже графиконом и обрнуто  

MA.2.5.3. обради прикупљене податке и представи их табеларно или графички; 

представља средњу вредност медијаном  

MA.3.5.3. прикупи и обради податке и сам састави дијаграм или табелу; црта график 

којим представља међузависност величина 

MA.1.5.4. одреди задати проценат неке величине  

MA.2.5.4. примени процентни рачун у једноставним реалним ситуацијама (на пример, 

промена цене неког производа за дати проценат)  

MA.3.5.4. примени процентни рачун у сложенијим ситуацијама 

MA.1.2.4. одреди вредност функције дате таблицом или формулом  

MA.2.2.4. уочи зависност међу променљивим, зна функцију y=ax и графички 

интерпретира њена својства; везује за та својства појам директне пропорционалности и 

одређује непознати члан пропорције  

MA.3.2.4. разликује директно и обрнуто пропорционалне величине и то изражава 

одговарајућим записом; зна линеарну функцију и графички интерпретира њена својства 

грешке (нпр. мање од 1 динар, 1cm, 1g) 

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

MA.2.2.1. реши линеарне једначине и системе линеарних једначина са две непознате

  

 

Графичко представљање 

Статистичких података 

 

MA.1.5.1. изражава положај објеката сврставајући их у врсте и колоне; одреди положај 

тачке у првом квадранту координатног система ако су дате координате и обратно  

MA.2.5.1.влада описом координатног система (одређује координате тачака, осно или 

централно симетричних итд)  

MA.3.5.1. одреди положај (координате) тачака које задовољавају сложеније услове 

Писмена провера 



383 

 

MA.1.5.2. прочита и разуме податак са графикона, дијаграма или из табеле, и одреди 

минимум или максимум зависне величине  

MA.2.5.2. чита једноставне дијаграме и табеле и на основу њих обради податке по једном 

критеријуму (нпр. одреди аритметичку средину за дати скуп података; пореди вредности 

узорка са средњом вредношћу)  

MA.3.5.2. тумачи дијаграме и табеле 

MA.1.5.3. податке из табеле прикаже графиконом и обрнуто  

MA.2.5.3. обради прикупљене податке и представи их табеларно или графички; 

представља средњу вредност медијаном  

MA.3.5.3. прикупи и обради податке и сам састави дијаграм или табелу; црта график 

којим представља међузависност величина 

MA.1.5.4. одреди задати проценат неке величине 

MA.2.5.4. примени процентни рачун у једноставним реалним ситуацијама (на пример, 

промена цене неког производа за дати проценат)  

MA.3.5.4. примени процентни рачун у сложенијим ситуацијама 

MA.3.4.1. по потреби претвара јединице мере, рачунајући са њима 

MA.1.4.3. користи различите апоене новца  

MA.2.4.2. претвори износ једне валуте у другу правилно постављајући одговарајућу 

пропорцију  

MA.1.4.4. при мерењу одабере одговарајућу мерну јединицу; заокругљује величине 

исказане датом мером 

MA.2.4.3. дату величину искаже приближном вредношћу 

MA.3.4.2. процени и заокругли дате податке и рачуна са таквим приближним 

вредностима; изражава оцену  

  



384 

 

Системи линеарних једначина са 

две непознате 

 

 

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

  

MA.2.2.1. реши линеарне једначине и системе линеарних једначина са две непознате

  

MA.3.2.1. саставља и решава линеарне једначине и неједначине и системе линеарних 

једначина са две непознате 

MA.1.2.2. израчуна степен датог броја, зна основне операције са степенима  

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

MA.3.2.2. користи особине степена и квадратног корена 

MA.1.2.3. сабира, одузима и множи мономе  

MA.2.2.3. сабира и одузима полиноме, уме да помножи два бинома и да квадрира бином

  

MA.3.2.3. зна и примењује формуле за разлику квадрата и квадрат бинома; увежбано 

трансформише алгебарске изразе и своди их на најједноставији облик  

MA.2.2.5. користи једначине у једноставним текстуалним задацима  

MA.3.2.5. користи једначине, неједначине и системе једначина решавајући и сложеније 

текстуалне задатке 

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

  

MA.1.1.2. преведе децимални запис броја у разломак и обратно   

MA.1.1.3. упореди по величини бројеве истог записа, помажући се сликом кад је то 

потребно  

MA.2.1.1. упореди по величини бројеве записане у различитим облицима  

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

помажући се сликом кад је то потребно (у случају сабирања и одузимања разломака само 
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са истим имениоцем); рачуна, на пример 1/5 од n, где је n дати природан број  

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

израчуна вредност једноставнијег израза са више рачунских операција различитог 

приоритета, укључујући ослобађање од заграда, са бројевима истог записа  

MA.3.1.1.одреди вредност сложенијег бројевног израза 

MA.1.1.5. дели са остатком једноцифреним бројем и зна када је један број дељив другим

  

MA.2.1.3. примени основна правила дељивости са 2, 3, 5, 9 и декадним јединицама

  

MA.3.1.2.оперише са појмом дељивости у проблемским ситуацијама 

MA.1.1.6. користи целе бројеве и једноставне изразе са њима помажући се визуелним 

представама  

Ваљак 

 

MA.1.3.3. влада појмовима: круг, кружна линија (издваја њихове основне елементе, 

уочава њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; уме 

да израчуна обим и површину круга датог полупречника)  

MA.2.3.3. користи формуле за обим и површину круга и кружног прстена  

MA.3.3.3. одреди централни и периферијски угао, рачуна површину исечка, као и дужину 

лука 

MA.1.3.5. влада појмовима: купа, ваљак и лопта (уочава њихове моделе у реалним 

ситуацијама, зна њихове основне елементе)  

MA.2.3.5. израчуна површину и запремину ваљка, купе и лопте када су неопходни 

елементи непосредно дати у задатку  

MA.1.3.3. влада појмовима: круг, кружна линија (издваја њихове основне елементе, 

уочава њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; уме 

да израчуна обим и површину круга датог полупречника)  

MA.2.3.3. користи формуле за обим и површину круга и кружног прстена  

MA.3.3.3. одреди централни и периферијски угао, рачуна површину исечка, као и дужину 
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лука 

MA.3.3.5. израчуна површину и запремину ваљка, купе и лопте, укључујући случајеве 

када неопходни елементи нису непосредно дати 

MA.1.4.1. користи одговарајуће јединице за мерење дужине, површине, запремине, масе, 

времена и углова    

MA.1.4.2. претвори веће јединице дужине, масе и времена у мање   

MA.2.4.1.пореди величине које су изражене различитим мерним јединицама за дужину и 

масу  

 

Купа 

 

MA.1.3.5. влада појмовима: купа, ваљак и лопта (уочава њихове моделе у реалним 

ситуацијама, зна њихове основне елементе)  

MA.2.3.5. израчуна површину и запремину ваљка, купе и лопте када су неопходни 

елементи непосредно дати у задатку  

MA.3.3.5. израчуна површину и запремину ваљка, купе и лопте, укључујући случајеве 

када неопходни елементи нису непосредно дати 

MA.1.3.3. влада појмовима: круг, кружна линија (издваја њихове основне елементе, 

уочава њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; уме 

да израчуна обим и површину круга датог полупречника)  

MA.2.3.3. користи формуле за обим и површину круга и кружног прстена  

MA.3.3.3. одреди централни и периферијски угао, рачуна површину исечка, као и дужину 

лука 

MA.1.4.1. користи одговарајуће јединице за мерење дужине, површине, запремине, масе, 

времена и углова    

MA.1.4.2. претвори веће јединице дужине, масе и времена у мање   

MA.2.4.1.пореди величине које су изражене различитим мерним јединицама за дужину и 

масу  
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Лопта MA.1.3.5. влада појмовима: купа, ваљак и лопта (уочава њихове моделе у реалним 

ситуацијама, зна њихове основне елементе)  

MA.2.3.5. израчуна површину и запремину ваљка, купе и лопте када су неопходни 

елементи непосредно дати у задатку  

MA.3.3.5. израчуна површину и запремину ваљка, купе и лопте, укључујући случајеве 

када неопходни елементи нису непосредно дати 

MA.1.4.1. користи одговарајуће јединице за мерење дужине, површине, запремине, масе, 

времена и углова    

MA.1.4.2. претвори веће јединице дужине, масе и времена у мање   

MA.2.4.1.пореди величине које су изражене различитим мерним јединицама за дужину и 

масу  

Писмена провера 

 

 

Допунска настава                                                   Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: МАТЕМАТИКА    

Разред: 8. (ОСМИ)    

Циљ Наставне теме 
Број часова по 

темама 

Усвајање наставних саджаја које ученици нису савладали током редовне наставе. 

Увежбавање и понављање стечених знања. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сличност троуглова 

Тачка,права, раван 

Линеарне једначине и неједначине с једном 

непознатом 

Призма  

Пирамида 

Линеарна функција 

Графичко представљање статистичких података 

Системи линеарних једначина с две непознате 

Ваљак  
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Купа 

Лопта 

   УКУПНО 34 

 

 

 

 

 

Допунска настава         Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: Maтематика 

Разред: 8. (ОСМИ)    

Циљ Наставне теме Број часова  

Развијање позитивног мишљења о математици кроз  разне занимљивости и 

активности. 

 

 

Сличност троуглова 

Тачка,права, раван 

Линеарне једначине и неједначине с једном 

непознатом 

 

Допунска настава                                                   Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: МАТЕМАТИКА    

Разред: 8. (ОСМИ)    

Циљ Наставне теме 
Број часова по 

темама 

Проширивање и продубљивање знања из редовне наставе, развијање самосталног 

рада ученика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круг 

Сличност 

Тачка, права и раван 

Линеарне једначине и неједначине и примене 

Једначине с апсолутним вредностима 

Призма 

Пирамида 

Линеарна функција 

Линеарне диофантске једначи-не 

Системи линеарних једначина 

 Конгруенције по модулу 

Елеме-нтарни проблеми екстремних вредности 

Нелинеарне диофантске једначи-не 

Неједнакости и применe 

 

   УКУПНО 34 
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Призма  

Пирамида 

Линеарна функција 

Графичко представљање статистичких података 

Системи линеарних једначина с две непознате 

Ваљак  

Купа 

Лопта 

Израда паноа 

Математичко такмичење мислиша 

   УКУПНО 34 

 

 

 

Oбавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: БИОЛОГИЈА    

Разред: 8. (ОСМИ)    

Циљ предмета Задаци Наставне теме Начини и поступци остваривања програма 
Број часова 

по темама 

 

Развијање еколошке свести код 

ученика 

 

Разумевање значаја о очувању 

биодиверзитета 

 

Схвастање потрбе о значају 

одрживог развоја 

 

 

Рзумевање основних 

појмова о екологији 

 

Рзвијање позитивног 

односа према природи 

 

Упознавање основних 

еколошких процеса који 

се одвијају у природи 

 

Примењивање стеченог 

1.Увод 

 

2.Екологија и животна 

средина 

 

3.Угрожавање,заштита 

и унапређивање 

екосистема 

 

4.Глобалне последице 

загађивања животне 

Систематичност 

Диференцираност 

Индивидуализација 

Рационализација 

Интеграција 

1-------------6 

2-------------

13 

3-------------

23 

4-------------

10 

5-------------9 

6-------------7 
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Схватање основних појмова 

екологије 

 

Схватање значаја  екологије за 

живот савременог човека 

 

 

 

знања  средине 

 

5.Животна средина и 

одрживи развој 

 

6.Животна 

средина,здравње и 

култура човека 

   УКУПНО 68 

Предмет:БИОЛОГИЈА 

Разред:8 

Наставне теме Образовни стандарди по нивоима Начин провере 

1.УВОД 

 

 

 

2.ЕКОЛОГИЈА И ЖИВОТНА 

СРЕДИНА 

 

 

3.УГРОЖАВАЊЕ ЗАШТИТА И 

УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

 

 

4.ГЛОБАЛНЕ ПОСЛЕДИЦЕ 

ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

5ЖИВОТНА СРЕДИНА И 

ОДРЖИВИ РАЗВОЈ 

6ЖИВОТНА СРЕДИНА,ЗДРАВЉЕ 

И КУЛТУРА ЖИВ. 

Б.И.1.1.1 Б.И.1.1.2 Б.И.2.1.1Б.И.3.1.1 

 

Б.И.1.3.8Б.И.1.3.9Б.И.3.3.5Б.И.3.3.6 

 

Б.И.1.1.5Б.И.1.3.10Б.И.2.3.5 

 

 

Б.И.1.1.1Б.И.1.1.2Б.И.2.1.1Б.И.3.1.1Б.И.3.1.2Б.И.3.1.3 

 

 

Б.И.1.1.4Б.И.2.1.3Б.И.3.1.4Б.И.2.2.2Б.И.3.2.3Б.И.2.2.6 

 

 

Б.И.3-2-1Б.И.3.2.2Б.И.3.2.4Б.И.2.2.8 

 

 

Б.И.1.1.3Б.И.2.1.2Б.И.3.1.3Б.И.1.1.5Б.И2.1.4Б.И.3.1.5 

 

 

Б.И.1.2.4Б.И.2.2.4Б.И.3.2.4Б.И.2.2.5Б.И2.2.6Б.И3.2.6 

 

 

Б.И.1.1.4Б.И.2.1.3Б.И1.5.6Б.И.2.5.2Б.И.2.5.3Б.И1.4.8 

 

 

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОСТВАРИВОСТИ 

ПРОВЕРОМ РАЗЛИЧИТИХ ЗАДАТАКА ИЗ 

БИОЛОГИЈЕ ЗА ОДГОВАРАЈУЋУ ТЕМУ СА 

ИЛИ БЕЗ ДРУГИХ ПРЕДМЕТА 
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Б.И.1.5.10Б.И.1.5.11Б.И.2.5.5Б.И.3.5.7Б.И.3.5.8 

 

Б.И.1.4.5Б.И.1.4.6Б.И.1.4.7Б.И.1.4.8Б.И.2.4.9Б.И.346 

 

 

Б.И.3.4.7Б.И.3.2.8.Б.И.1.5.1Б.И.1.5.3Б.И.1.5.4Б.И.251 

 

 

Б.И.1.5.7Б.И.2.5.4 

 

 

 

 

 

Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: ХЕМИЈА    

Разред: 8. (ОСМИ)    

Циљ предмета Задаци Наставне теме 
Начини и поступци остваривања 

програма 

Број часова 

по темама 
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-разумевање промена и појава у 

природи на основу знања 

хемијских појава, теорија , модела 

и закона                

-развијање способности 

комуницирања коришћењем 

хемијских термина, хемијских 

симбола, формула и једначина 

 -развијање способности за 

решавање теоријских и 

експерименталних проблема          

-развијање способности за 

тражење и коришћење 

релевантних информација у 

различитим изворима  

- развијање свести о важности 

одговорног односа према 

животној средини 

 - развијање радозналости, 

потребе за сазнавањем о 

својствима супстанци у окружењу 

и позитивног става према учењу 

хемије 

- омогућавање 

ученицима да сагледају 

значај хемије у 

свакодневном животу  

- оспособљавање ученика 

да се користе хемијским 

језиком ,да разумеју 

квалитативно и 

квантитативно значење 

хемијских симбола, 

формула и једначина 

 - стварање наставних 

ситуација у којима ће 

ученици развијати 

експерименталне 

вештине, правилно и 

безбедно, по себе и 

друге, руковати 

лабораторијским 

прибором, посуђем и 

супстанцама  

-развијање еколошке 

свести 

1.Неметали, оксиди 

неметала и  киселине 

2.Метали , оксиди метала и 

хидроксиди 

3.Соли 

4.Електролитичка 

дисоцијација 

киселина,хидроксида и соли 

5.Увод у органску хемију 

6. Угљоводоници 

7.Органска једињења са 

кисеоником 

8.Биолошки важна органска 

једињења 

9.Хемија животне средине 

-монолошко-дијалошка метода 

-демонстративна метода 

-метода лабораторијских и других 

практичних радова   

13 

 

                        

8 

 

5 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

12 

 

9 

 

12 

 

 

4 

   УКУПНО 68 

 

 

Предмет:Хемија 

Разред:8 

Наставне теме Образовни стандарди по нивоима Начин провере 
1.Неметали, оксиди неметала и ХЕ. ( 1.2.1., 1.2.2. ,1.2.4. ,1.2.6. ,1.2.7. ,1.2.8. ,1.2.10. ,1.6.1. ,1.6.2. ,2.2.1. ,2.2.3. 

,2.2.4. 2.6.1. ,2.6.2. ,2.6.3. ,,3.6.1. ,3.2.1. ,3.2.2. ,3.2.3. ,3.6.2 ,3.6.3. ,3.6.4.) 
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киселине  

    2.Метали , оксиди метала и 

хидроксиди  

  

 3.Соли   

    4.Електролитичка дисоцијација 

киселина,хидроксида и соли  

5.Увод у органску хемију  

 6. Угљоводоници   

  7.Органска једињења са кисеоником    

 8.Биолошки важна органска   

једињења  

 9.Хемија животне среди 

 

 

ХЕ.( 1.2.1., 1.2.2. ,1.2.3. ,1.2.4. ,1.2.5. ,1.2.6. , 1.2.7. ,1.2.8. , 1.2.10. , 1.6.1. ,1.6.2. 

,2.2.1. , 2.2.3. , 2.6.1. ,2.6.2. ,2.6.3.  3.2.1. ,3.2.2. ,3.2.4. ,3.6.1. , 3.6.2 ,3.6.3. ,3.6.4. ,) 

 

 

ХЕ.(1.2.4. ,1.2.5. ,1.2.6. ,1.2.9. ,1.2.10. , 1.6.1. ,1.6.2. ,2.2.1. ,3.22.6.1. ,2.6.2. ,2.6.3..5. 

,3.2.6. , ,3.6.1. ,3.6.2 ,3.6.3. ,3.6.4. ,) 

 

ХЕ.(1.2.6. , 1.6.1. ,1.6.2. , 2.6.2. ,2.6.3. ,3.6.1. ,3.6.2 ,3.6.3.) 

 

 

ХЕ.(1.3.1. ,1.3.2.  ,3.3.2. ,) 

 

ХЕ(1.3.1. ,1.3.2. ,1.3.3. ,2.3.1. ,3.3.1. ,3.3.2. ,3.3.3.,1.6.1. ,1.6.2. 2.3.1. ,2.6.1. ,2.6.2. 

,2.6.3. ,3.6.1. 3.6.2. ,3.6.3. ,3.6.4. ) 

ХЕ(1.3.1. ,1.3.2. ,1.3.3.,2.3.1. , ,3.3.1. ,3.3.2.,3.3.3. , 1.6.1. ,1.6.2. , 2.6.2. ,2.6.3. ,3.6.1. 

,3.6.2 ,3.6.3.) 

 

ХЕ.(1.4.1. ,1.4.2. ,2.4.1. ,3.4.1. 3.4.2. 1.6.1. ,1.6.2. , 2.6.2. ,2.6.3. ,3.6.1. ,3.6.2 ,3.6.3.) 

 

 

ХЕ.(1.5.1. ,) 

усмено 

-писано 

-израдом презентација 

-израдом паноа 

-израдом семинарских задатака 

-кроз пројектне задатке 

-путем асоцијација 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНИ НИВО 

1. Област СВОЈСТВА И ПРИМЕНА СУПСТАНЦИ 

ХЕ.1.1.1. 

Описује шта су елементи; наводи основна физичка и хемијска својства неметала и метала и повезује својства елемената са њиховом практичном применом. 

О3.ХЕ.1.1.2. 

Препознаје на основу хемијских симбола елементе: водоник (H), угљеник (C), азот (N), кисеоник (O), натријум (Na), магнезијум (Mg), алуминијум (Al), фосфор (P), сумпор (S), 

хлор (Cl), калијум (K), калцијум (Ca), гвожђе (Fe), бакар (Cu), цинк (Zn). 

О3.ХЕ.1.1.3. 

Описује шта су једињења; наводи основна физичка и хемијска својства оксида, киселина, база, соли, угљоводоника, алкохола и карбоксилних киселина; повезује својства 

једињења са њиховом практичном применом и наводи мере предострожности у раду са овим супстанцама. 

О3.ХЕ.1.1.4. 

Препознаје на основу формуле следећа једињења: CO, C SO, CaO, HCl, HNO,H,PO,NaOH, Ca(OH)NaCl, Na,CO, NaHCO. CaSO, CaCO,CH, C,H,OH, CH,COOH. 
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ХЕ.1.1.5. 

Описује шта су смеше, препознаје их у свакодневном животу и пракси, описује и изводи поступке одливања и цеђења за раздвајање састојака смеше. 

О3.ХЕ.1.1.6. 

Наводи шта су раствори и примере раствора, описује примену раствора у свакодневном животу и пракси, бира одговарајући растварач и објашњава значење процентног састава 

раствора. 

О3.ХЕ.1.1.7. 

Описује најважније улогe масти и уља, угљених хидрата, протеина и витамина у живим организмима; зна значај правилне исхране и наводи примере намирница које садрже 

масти и уља, угљене хидрате, протеине и витамине. 1.2.1. 

Рукује супстанцама и комерцијалним производима у складу са ознакама упозорења на паковањима или боцама у којима се супстанце чувају (ознаке за штетно, корозивно, 

експлозивно, лако запаљиво, отровно и радиоактивно), придржава се правила о начину чувања супстанци и одлагању отпада. 

2. Област ПРАВИЛНО РУКОВАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ СУПСТАНЦИ 

О3.ХЕ.1.2.2. 

Безбедно рукује посуђем и прибором, загрева супстанцу на безбедан начин, мери масу, запремину и температуру супстанце.  

О3.ХЕ.1.2.3. 

Наводи загађиваче ваздуха, воде и земљишта и описује њихов утицај на животну средину. 

3. Област ПРОМЕНЕ И СТРУКТУРА СУПСТАНЦИ 

О3.ХЕ.1.3.1. 

Препознаје физичке и хемијске промене супстанци у свакодневном животу и  

пракси. 

О3.ХЕ.1.3.2. 

Наводи да атоми и молекули граде елементе, а молекули и јони једињења. 

НАПРЕДНИ НИВО 

На напредном нивоу ученик повезује својства и промене елемената (метала и неметала)  

и једињења (оксида, киселина, база, соли, угљоводоника, алкохола и карбоксилних киселина) са  

њиховом структуром и према томе бира супстанце за рад и примењује одговарајуће поступке у  

свакодневном животу и делатностима које обавља. 

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу 

у свакој области. 

О3.ХЕ.2.1.1. 

Бира на основу својстава састојака смеше одговарајући поступак за њихово раздвајање и изводи га. 

О3.ХЕ.2.1.2. 

Објашњава шта су раствори, разликује засићен, незасићен и презасићен раствор и примењује у пракси зависност растворљивости супстанце од природе супстанце и растварача. 

О3.ХЕ.2.1.3. 

Израчунава масу растворене супстанце и растварача на основу процентног састава раствора и обрнуто, прави раствор одређеног процентног састава и мења процентни састав 

раствора додавањем растварача или растворене супстанце. 

2. Област ПРАВИЛНО РУКОВАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ СУПСТАНЦИ 

О3.ХЕ.2.2.1. 

Објашњава значај и описује поступке рециклаже с циљем очувања здравља и животне средине. 

3. Област ПРОМЕНЕ И СТРУКТУРА СУПСТАНЦИ 

О3.ХЕ.2.3.1. 

Примењује Закон одржања масе да се при променама укупна маса супстанци не мења. 

О3.ХЕ.2.3.2. 
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Објашњава да су чисте супстанце изграђене од атома, молекула или јона; објашњава јонску и ковалентну везу и утицај хемијске везе на температуру топљења, температуру 

кључања и растворљивост супстанци. 

 

Допунска настава                                                   Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: ХЕМИЈА    

Разред: 8. (ОСМИ)    

Циљ Наставне теме 
Број часова по 

темама 

 

-омогућавање  ученицима да разумеју предмет изучавања хемије и да стекну 

основна знања о хемијским појавама, променама и законитостима 

- омогућавање  ученицима да разумеју научни метод којим се у хемији долази до 

сазнања 

- развијање способности код ученика  да користе хемијску терминологију, да 

разумеју квалитативно и квантитативно значење хемијских симбола, формула и 

једначина 

-развијање способности код ученика за извођење једноставнијих истраживања 

-развијање способности за тражење и коришћење релевантних информација у 

различитим изворима (интернет, часописи,  стручна литература...) 

- развијање свести о важности одговорног односа према животној средини, 

одговарајућег и рационалног коришћења и 

одлагања супстанци у свакодневном животу 

1.Неметали, оксиди неметала и  киселине 

2.Метали , оксиди метала и хидроксиди 

3.Соли 

4.Електролитичка дисоцијација 

киселина,хидроксида и соли 

5.Увод у органску хемију 

6. Угљоводоници 

7.Органска једињења са кисеоником 

8.Биолошки важна органска једињења 

9.Хемија животне средине 

 

 УКУПНО 34 

 

Допунска настава                                                   Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: ХЕМИЈА    

Разред: 8. (ОСМИ)    

Циљ Наставне теме 
Број часова по 

темама 
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-да  ученици стекну основна знања о хемијским појавама у 

природи и законима по којима се оне одигравају 

-да ученици  схвате материјалност света и његову узрочно-последичну повезаност 

-развијање функционалне хемијске  писмености и научног погледа на свет 

-развијање способности и умења да се знања стекну, примењују и даље  развијају 

 -развијање способности за извођење једноставнијих хемијских истраживања 

-оспособљавање ученика за  решавање теоријских и експерименталних проблема 

- оспособљавање ученика за тражење и коришћење информација у различитим изворима  

-развијање свести о важности одговорног односа према животној средини, одговарајућег и рационалног 

коришћења и одлагања супстанци у свакодневном животу 

-развијање логичког, апстрактног и критичкогмишљења 

-подстицање радозналости, креативности и развијање свести о сопственим знањима и способностима 

1.Неметали, оксиди неметала и  

киселине 

2.Метали , оксиди метала и хидроксиди 

3.Соли 

4.Електролитичка дисоцијација 

киселина,хидроксида и соли 

5.Увод у органску хемију 

6. Угљоводоници 

7.Органска једињења са кисеоником 

8.Биолошки важна органска једињења 

9.Хемија животне средине 

 

   УКУПНО 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ -  8. разред 

 

 

Недељни број часова: 2 часа недељно ( блок настава) 

Укупно за школску годину:68  часoва 

Настава се организује поделом одељења на групе не веће од 20 ученика. 

Допунска настава         Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: ХЕМИЈА 

Разред: 8. (ОСМИ)    

Циљ Наставне теме Број часова  

 

-осамостаљивање ученика  да израђују и презентују  пројекте 

- да израђују наставна  средства 

-да самостално изводе експерименте 

- учествују у квизовима знања 

-да ученици  схвате материјалност света и његову узрочно-последичну повезаност 

-развијање способности и умења да се знања стекну, примењују и даље развијају 

-подизање еколошке свести ученика  на највиши ниво 

1.Неметали, оксиди неметала и  киселине 

2.Метали , оксиди метала и хидроксиди 

3.Соли 

4.Електролитичка дисоцијација 

киселина,хидроксида и соли 

5.Увод у органску хемију 

6. Угљоводоници 

7.Органска једињења са кисеоником 

8.Биолошки важна органска једињења 

9.Хемија животне средине 

 

   УКУПНО 34 
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Циљ наставе техничког и информатичког образовања 

 

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 изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне 

садржаје, као и да се ученици упознају са техничко-технолошки развијеним окружењем, стекну основну техничку и информатичку писменост, развију техничко 

мишљење, техничку културу рада. 

 

 

Задаци предмета 

 

Задаци предмета су стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада наставе техничког и информатичког образовања сврха, циљеви 

и задаци образовања, као и циљеви наставе техничког и информатичког образовања буду у пуној мери реализовани, као и да ученици:  

- стекну основно техничко и информатичко образовање и васпитање, 

- стекну основна техничко-технолошка знања, умења, вештине и оспособљавају се за њихову примену у учењу, раду и свакодневном животу, 

- сазнају основни концепт информационо-комуникационих технологија (ИКТ), 

- сазнају улоге ИКТ у различитим струкама и сферама живота, 

- упознају рад на рачунару, 

- науче употребу рачунара са готовим програмима за обраду текста, за графичке приказе, интерфејс и интернет, 

- развијају стваралачко и критичко мишљење, 

- развијају способност практичног стварања, односно да реализују сопствене идеје према сопственом плану рада и афирмишу креативност и оригиналност, 

- развијају психомоторне способности, 

- усвоје претпоставке за свесну примену науке у техници, технологији и другим облицима друштвено корисног рада, 

- савладавају основне принципе руковања различитим средствима рада, објектима технике и управљања технолошким процесима, 

- развијају прецизност у раду, упорност и истрајност приликом решавања задатака, 

- стичу радне навике и оспособљавају се за сарадњу и тимски рад, 

- комуницирају на језику технике (техничка терминологија, цртежи), 

- стекну знања за коришћење мерних инструмената, 

- разумеју технолошке процесе и производе различитих технологија, 

- препознају ограниченост природних ресурса, 

- прилагоде динамичке конструкције (моделе) енергетском извору, 

- одаберу оптимални систем управљања за динамичке конструкције (моделе), 

- израде или примене једноставнији програм за управљање преко рачунара, 

- упознају економске, техничко-технолошке, еколошке и етичке аспекте рада и производње и њихов значај на развој друштва, 

- примењују мере и средства за личну заштиту при раду, 

- знају мере заштите и потребу за обнову и унапређење животног окружења, 

- на основу знања о врстама делатности и сагледавања својих интересовања правилно одаберу своју будућу професију. 
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Оперативни задаци 

 

Ученици треба да:  

- прошире знања о основним командама оперативног система, 

- прошире знања о коришћењу интернета и електронске поште, 

- прошире знања о коришћењу основних програма за обраду текста, табела и слике, 

- обуче се за припрему презентација, 

- упознају подсистеме електроенергетског система, 

- стекну појам о дистрибуцији електричне енергије, 

- упознају електроинсталациони материјал и елементе према стандардима наведених електроматеријала, 

- упознају основне електротехничке симболе, 

- науче да читају електротехничке шеме, а једноставније да користе у практичном раду, 

- стекну основна практична знања и умења у састављању електричних струјних кола, 

- упознају основне делове електротермичких и електродинамичких апарата и уређаја у домаћинству, 

- 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 електротехничких и електронских уређаја и апарата према одговарајућим шемама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Садржај 

Програма 

Број 

часова 

Активности у образовно-

васпитном раду 
Начини и облици извођења програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Ученика Наставника 



399 

 

1
. 

И
н

ф
о
р

м
а
т
и

ч
к

а
 т

ех
н

о
л

о
г
и

ја
 

 16 

слушаjу, 

уочавају, 

посматрају, 

упоређују, 

закључују, 

анализирају, 

примењују, 

цртају, раде на 

рачунару  

 

-показује  

-објашњава  

-надгледа  

-коригује  

-вреднује рад 

ученика  

-Фронтални  

-Индивидуални  

-Групни  

Информатичке технологије - наставни 

садржаји се реализују у континуитету са 

претходним годинама. С обзиром да су 

основне школе са веома неуједначеним нивоом 

опреме како хардвером тако и софтвером, ову 

наставну тему треба прилагодити датим 

условима. Треба настојати да ученици овладају 

практичном применом рачунара у решавању 

различитих задатака: обрадом текста, података, 

табела, графике. У индивидуалном прилазу 

омогућити нивелацију општеобразовних 

информатичких знања и компетенција. 

Посебна пажња у овом разреду је посвећена 

модемској вези, интернету и приступу светској 

рачунарској мрежи (њњњ), коришћење 

интернета, електронска пошта. За реализацију 

садржаја везаних за управљање помоћу 

персоналних рачунара (серијски и паралелни 

улаз, излаз, комуникација персоналних 

рачунара са окружењем), неопходно је 

обезбедити одговарајуће моделе. 

Упознати симболе који се користе при изради 

цртежа и електричних шема, као најосновније 

цртеже и шеме електричних струјних кола. 

Поред употребе прибора, ученике упознати са 

могућностима употребе једноставнијих 

софтвера за израду техничких цртежа и шема 

*корелација са информатиком и физиком 

   Ученици треба да:  

-овладају практичном 

применом рачунара у решавању 

различитих задатака: обрадом 

текста, података, табела, 

графике.  

-да уме да се укључи у 

рачунарску мрежу  

- да упознају симболе који се 

користе при изради цртежа и 

електричних шема, као 

најосновније цртеже и шеме 

електричних струјних кола  

- упознати учрнике са 

могућностима употребе 

једноставнијих софтвера за 

израду техничких цртежа и 

шема  
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 10 

слушају, 

описују, 

уочавају, 

посматрају, 

упоређују, 

закључују, 

анализирају, 

посматрају, 

цртају, 

примењују 

 

 

 

-показује  

-објашњава  

-надгледа  

-коригује  

-вреднује рад 

ученика  

 

-Фронтални  

-Индивидуални  

-Групни  

   Наставу треба реализовати тако да се оствари 

логична и функционална целина са 

конструкторским моделовањем. Упознавање 

електроинсталационог материјала и прибора 

најефикасније се може остварити применом у 

различитим конструкцијама струјних кола. 

Водити рачуна да се ради само са напонима до 

24V. Ученици треба да упознају могуће 

нежељене последице дејства струје и начина 

заштите од струјног удара и пружање прве 

помоћи. 

 

*корелација са физиком и хемијом 

Ученици треба да: 

 упознају 

електроинсталациони 

материјал и елементе према 

стандардима наведених 

електроматеријала, 

 упознају основне 

електротехничке симболе, 

 науче да читају 

електротехничке шеме, а 

једноставније да користе у 

практичном раду, 

 стекну основна практична 

знања и умења у састављању 

електричних струјних кола, 

 Упознати ученике са могућим 

нежељеним последицама 

дејства струје, начином 

заштите од струјног удара и 

пружање прве помоћи.  
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слушају, 

посматрају, 

описују, 

уочавају, 

посматрају, 

упоређују, 

закључују, 

анализирају, 

примењују, 

цртају, израђују 

моделе 

 

 

-показује  

-објашњава  

-расклапа  

-склапа  

-надгледа  

-коригује  

-vреднује рад 

ученика  

 

-Фронтални  

-Индивидуални     

Као област реализује се у тесној корелацији са 

наставним садржајима физике, посебно са 

аспекта закона електротехнике на којима су 

засновани разни уређаји на електротермичком 

или електромагнетном дејству електричне 

струје. Тежиште је на производњи, 

трансформацији и преносу електричне 

енергије. Део садржаја посветити 

алтернативним изворима електричне енергије. 

Упознавање електротермичких апарата и 

уређаја у домаћинству почети од 

једноставнијих као што су решо, пегла, 

грејалице, а затим упознати и сложеније као 

што су штедњак, пећ, бојлер. Упознавањем 

конструкције релеа упознати примену 

електромагнета и у другим уређајима који раде 

на сличном принципу као што је електрично 

звонце, дизалица и др. Упознавање 

електричних машина (генератор, 

електромотор) и њихове примене код 

аутомобила и апарата за домаћинство захтева 

одговарајуће техничке услове за реализацију. 

Ту се пре свега мисли на разне цртеже, шеме, 

моделе, узорке, пресеке као и на 

мултимедијалне презентације. 

Електротехнички апарати и уређаји у 

домаћинству. Упознати основне делове и 

принципе рада електромеханичких 

(вентилатор, бушилица ..), електротермичко-

механичких уређаја у домаћинству (фен за 

косу, калорифер, клима уређај...) 

*корелација са физиком 

 

Ученици треба да  

 упознају подсистеме 

електроенергетског система, 

 -стекну појам о дистрибуцији 

електричне енергије 

 стекну основна практична 

знања и умења у састављању 

електричних струјних кола, 

 упознају основне делове 

електротермичких и 

електродинамичких апарата и 

уређаја у домаћинству, 

 науче да правилно користе 

електричне уређаје и апарате, 

 Зна састав електричне 

кућне инсталацијеи све 

значајне елементе у њој, 

кварове који се могу 

догодити 
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слушају, 

посматрају, , 

уочавају, 

посматрају, 

упоређују, 

закључују, 

анализирају, 

примењују, 

описују, цртају, 

израђују моделе 

 

 

-показује  

-објашњава  

-надгледа  

-коригује  

-уреднује рад 

ученика  

 

-Фронтални  

-Индивидуални  

-Рад у пару  

       Упознати ученике са основама на којима је 

заснована аналогна технологија која је на 

заласку примене и основе дигиталне 

технологије која је у све већој примени. 

Објаснити предности дигиталне технологије 

над аналогном. Упознати основне електронске 

елементе, логичка кола, интегрисана 

електронска кола. У том светлу представити 

основне делове рачунара: матична плоча, 

процесор, меморија, интерфејс, модем. 

Електронски уређаји у домаћинству - прелазак 

аналогне на дигиталну технику, 

телекомуникације и аудиовизуелна средства 

(радио и ТV), мобилна телефонија, ГПС 

системи, интернет и кабловска телевизија.  

 

     Ученици треба да: 

 упознају основне електронске 

елементе, 

 науче симболе и шеме у 

електроници, 

 схвате принципе рада 

телекомуникационих и 

аудиовизуелних уређаја у 

домаћинству, 
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слушају, 

посматрају, 

описују, , 

уочавају, 

посматрају, 

упоређују, 

закључују, 

анализирају, 

цртају, 

примењују 

научено 

израђујући 

моделе  

 

- показује  

-објашњава  

-надгледа  

-коригује  

-вреднује рад 

ученика 

-Фронтални,  

-Индивидуални,  

-Рад у пару,  

-Групни.  

        У складу са интенцијама документа 

"Европске димензије у образовању" у којој се 

наводи "Циљ основне школе је да обезбеди 

ученицима основу за наредне нивое 

образовања, да оспособи ученике да користе и 

усмеравају своје искуство из света око себе 

како би и даље развијали своје психомоторне 

вештине.." као и ... "развијање и коришћење 

облика рада који омогућава индивидуални 

прилаз настави и учења и, истовремено 

стварање услова за заједничко учење; 

унапређење учења путем открића; подршка 

пројектном раду уз учењу који се заснива на 

инердисциплинарним глобалним темама" 

настава техничког образовања организује се 

кроз модуле могућност индивидуализације и 

диференцијације наставе. У реализацији ове 

теме оставља се могућност да ученици изразе 

своје личне афинитете, способности, 

интересовања па и пол како би се определили 

за неку од понуђених области: Практична 

израда електричних кола - експеримент - 

истраживање, од конструкторског материјала и 

симулација коришћењем рачунарског 

софтвера; Практични примери управљања 

помоћу рачунара; Моделовање електричних 

машина и уређаја, аутоматских система и 

робота. Исто тако могуће је изабрати 

интензивнији рад за обраду текста, података, 

табела, графика и анимације, припрема презен. 

Практична израда електричних 

кола - експеримент - 

истраживање, од 

конструкторског материјала и 

симулација коришћењем 

рачунарског софтвера  

Ученици треба да развијају 

конструкторске способности 

израдом и склапањем модела 

електротехничких и 

електронских уређаја и апарата 

према одговарајућим шемама. 
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Обавезнанастава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: ВЕРСКА НАСТАВА    

Разред: 8. (ОСМИ)    

Циљ предмета Задаци Наставне теме Начини и поступци остваривања програма 
Број часова по 

темама 

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 разреду 

школовања 

 

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. 

I – УВОД 

 

 

 

 

Катихизација као литургијска 

делатност- заједничко је дело 

катихете (вероучитеља) и његових 

ученика. 

Катихета (вероучитељ) би требало 

стално да има науму да катихеза не 

постоји ради гомилања информација 

(„знања о вери“), већ као настојање да 

се учење и искуство Цркве лично 

усвоје и спроведу у живот кроз 

слободно учешће у богослужбеном 

животу Цркве. 

 

На почетку сваке наставне теме 
ученике би требало упознати са 
циљевима и исходима наставе, 
садржајима по темама, начином 
остваривања програма рада, као и са 
начином вредновања њиховог рада 

 

 

В р сте  наст аве  

Увод – 1  

Човек је икона 

Божија – 6 

Подвижничко-

евхаристијски 

етос –7 

Литургија – 9 

Царство 

Божије – 8 

 

Евалуација – 

1+2 

Продубити код ученика 

знање о човеку као 

икони Божијој у свету; 

Развити свест код ученика о 

неопходности живота у 

заједници; 

моћи да увиди да је 

човек икона Божија 

јер је слободна 

личност и да је 

служба човекова да 

буде спона између 

Бога и света. 

II - ЧОВЕК ЈЕ 

ИКОНА БОЖЈА 
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Развити свест код ученика 

да је грех злоупотреба 

слободе; 

Омогућити ученицима 
основ за разумевање 
хришћанског појма 
слободе; Подстаћи 
ученике на узајамну љубав 
ипоштовање; 

 

Подстаћи ученике на стално 

преиспитивање свог живота. 

 

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; 

 

 

Настава се реализује кроз следеће 

облике наставе: 

теоријска настава (32 часова) 

практична настава (2часа) 

 

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 

савременимпедагошким захтевима у 

погледу употребе разноврсних 

Омогућити ученицима основ 

за правилно разумевање 

хришћанског подвига; 

Упутити ученике на 
смисао подвига 
светитеља; 

Објаснити ученицима 

начин, смисао и циљ поста; 

 

   

 

моћи да увиди да је 
подвиг начин 
живота 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 да 
заснује свој однос 
према Богу на 

III - 

ПОДВИЖНИЧКО – 

ЕВХАРИСТИЈСКИ 

ЕТОС 
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захвалности метода, облика рада и наставних 

средстава. 

 

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; 

 

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 

Упознати ученике са смислом 

и основним елементима 

Литургије; 

 

   

моћи да увиди да је 
молитва разговор са 
Богом; 

бити подстакнут да 
преиспита и обогати 
свој молитвени 
живот; 

моћи да схватличну 
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; 

 

   

 

IV – ЛИТУРГИЈА 
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 Објаснити ученицима да је 
Царство Божије крајњи циљ 
историје; Указати 
ученицима на повезаност 
измеђуваскрсења мртвих и 

Царства Божијег; 

 Објаснити ученицима 

појам обожења указујући 

им на библијски опис 

Преображења Господњег; 

 Развијање свести ученика да 

је Литургија икона Царства 

Божјег; 

 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 

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; 

 

  

 

V - 

ЦАРСТВО 

БОЖЈЕ 

 

 

Оцењивањ е 

Непосредно описно оцењивање 

ученика може се вршити кроз: 

усмено испитивање; 

 писмено испитивање; 

посматрање понашања ученика 
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КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ 

ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА: 

1.  Српски језик и 

књижевност 

2.  Историја 

3.  Биологија 

4.  Ликовна култура 

5.  Музичка култура 

6.  Грађанско васпитање 

7.  Техничко и информатичко 

образовање 

  

   УКУПНО 34 
 

 

 

 

ПЛАН  НАСТАВЕ     И                 УЧЕЊА   ЗА   ГРАЂАНСКО                                                        ВАСПИТАЊЕ –  ОСМИ   РАЗРЕД 

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

 

Сврха програма: 

 

Основна сврха овог предмета је развијање ставова и вредности код ученика, њихово оспособљавање за успешно задовољавање сопствених потреба и интереса, 

развијање сопствене личности и потенцијала уз поштовање других особа, њихово идентитета и уважавање њихових потреба и интереса. 

 

Циљ и задаци предмета: 
Општи циљ предмета је подстицање развоја личности и социјалног сазнања код ученика осмог разреда основне школе. Програм пружа ученицима могућност за 

активно учешће у животу локалне заједнице, проширивање знања о демократији, њеним принципима и вредностима кроз практично деловање. 
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Задаци: 
У овом предмету издваја се неколико најзначајнијих задатака и то: 

-подстицање и осопособљавање ученика за активно учешће у животу локалне заједнице 

-разумевање функционисања нивоа и органа власти 

-упознавање права и одговорности грађана на нивоу заједнице 

-развијање комуникацијских вештина неопходних за сарадничко понашање, аргументовање ставова и изражавање сопственог мишљења 

-обучавање ученика за тимски начин рада 

-развијање способности критичког просуђивања и одговорност одлучивања и деловања 

-оспособљавање за покретање и реализацију акција у локалној заједници, којима се остварују дечја права 

 

Фонд и садржаји: Циљ и задаци у овом предмету реализоваће се кроз 1 чац недељно, односно 34 часова у току године. У табели се даје преглед садржаја: 

Редни 

број 

ТЕМЕ /садржаји Број часова 

1. Увод 1+1 

2. Деца у савременом свету 5+1+8+2+2 

3. Медији у савременом друштву 2+4+5 

4. Завршни део 5 

УКУПНО  34 
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Активности у реализацији програма, начин и поступак остваривања, циљеви и задаци: 
 

 

Садр

жаји 

прог

рама 

 

 

Број часова 

 

Активности у 

образовно-васпитном 

раду 

 

Начин и поступак остваривања 

програма 

 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

 

 

I Увод 

 

 

1+1 

 

-сви часови реализују се 

кроз радионице 

 

-разговор 

-дијалог 

-искуствено учење 

-упознавање са циљевима, 

задацима, садржајем и 

начином рада 

 

 

 

II 

Деца 

у 

савре

меном 

свету 

 

 

 

 

5+1+8+2+2 

 

 

-сви часови реализују 

се кроз радионице 

-тимски рад 

-израда паноа 

-рад у малим групама 

 

 

-разговор 

-дијалог 

-истраживачке методе 

-искуствено учење 

 

-упознавање права и 

одговорности детета на нивоу 

заједнице 

-права детета декларација 

III Медији 

у 

савременом 

друштву 

 

 

2+4+5 

 

-информисање 

 

 

-разговор 

-утицај медија у савременом 

друштву 

 

 

 

IV 

Завршни 

део 

 

 

 

3 

 

 

-самопроцена 

-разговор 

 

 

-тимски рад 

-симулација 

-дијалог 

-развијање способности 

критичког 

просуђивања и одговорног 

одлучивања и 

деловања 

 

 

Корелација- настава грађанског васпитања у свим разредима повезиваће се са саджајаима следећих предмета: српски језик, географија, историја, инфроматика 

и рачунарство, ликовна култура, као и са другим предметима у зависности од тема које се обрађују 
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Праћење остваривања програма: наставник, као координатор, прати учешће и ангажовање ученика у свим активностима, води евиденцију, процењује 

реазултате; ученици активно учествују у процени реализације наставе, раду других ученика и сопственом раду. 

 

Обавезнанастава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК     

Разред: 8. (ОСМИ)    

Циљ предмета Задаци Наставне теме Начини и поступци остваривања програма 
Број часова по 

темама 

Развијање сазнајних и 

интелектуалних способности 

ученика, њихових 

химанистичких, моралних и 

естетских ставова; стицање 

позитивног односа према 

језицима и другим културама, као 

и према сопственом језику и 

културном наслеђу, уз уважавање 

различитости и навикавање на 

отвореност у комуникацији. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изговор и бележење 

сугласничких група. 

Слагање субјекта и 

именског предиката. 

Употреба глаголског вида 

и система глаголских 

времена. Исказивање 

заповести. Исказивање 

негације. Исказивање 

начина вршења радње. 

Исказивање места и 

правца. Употреба глагола 

кретања. Саопштавање 

садржаја дијалога или опис 

слике, предмета или лица у 

неколико кратких 

реченица. 

Снова за партой  

Годовой круговорот  

Родительский дом – 

начало начал  

Зимние радости  

Кто в Москве не 

бывал, красоты не 

видал  

У кого что болит, тот 

о том и говорит  

Едем на экскурсию! 

Ура! 

Програмске садржаје треба остваривати 

првенствено кроз вежбе и практичан рад, 

индивидуални или у групи. 

9 

 

9 

 

11 

 

8 

 

9 

 

 

12 

 

 

10 

   УКУПНО 68 

 

Предмет: Руски језик 

Разред: VIII 
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Наставне теме Образовни стандарди по нивоима Начин провере 

Снова за партой  

 

 

Годовой круговорот  

 

 

Родительский дом – начало 

начал  

 

 

Зимние радости  

 

 

Кто в Москве не бывал, красоты 

не видал  

 

 

У кого что болит, тот о том и 

говорит  

 

 Основни ниво:  

 

Разуме значење најфреквентнијих речи, фраза и других основних 

лексичких елемената у оквиру једноставних, кратких, јасно 

контекстуализованих усмених исказа. 

Разуме основни смисао најједноставније конверзације. 

Разуме општи смисао и главне информације у најједноставнијим врстама 

текстова (натписи, огласи, вести, кратки извештаји, сервисне 

информације, временске прогнозе, брошуре, проспекти, рекламе, 

стрипови), уколико су праћени илустративним елементима и 

препознатљивим начином графичког обликовања. 

 Саопштава саговорнику основне информације о себи и најближем 

окружењу (породица, кућни љубимци, место становања, школа, хоби) 

Чита наглас (изражајно) краткe и једноставне текстове (показујући да 

прати њихов општи смисао). 

Поставља најједноставнија питања личне природе (о блиским темама, 

потребама, интересовањима, предметима у нечијем поседу) и одговара на 

слична питања саговорника. 

Писаним путем доставља информације о себи или тражи информације о 

другима. 

Правилно записује познату лексику. 

 Повезује неколико кратких исказа у везани текст о блиским темама. 

 Препознаје и разумљиво изговара једноставније гласове и најчешће 

гласовне групе и познаје основне интонацијске схеме (нарочито упитну). 

Познаје основне појаве свакодневног живота циљних култура (нпр. начин 

исхране, радно време, навике, празници, разонода). 

 

Средњи ниво: 

 

 Разуме спорији, јасно артикулисани монолошки исказ од неколико 

реченица, уз одговарајуће паузе и понављања. 

Разуме предмет краће усмене интеракције о личним и породичним 

стварима. 

Разуме најопштији смисао једноставних прозних и поетских текстова 

прилагођених узрасту и интересовањима. 

Успева да накратко поведе и/или одржи разговор на блиске и познате 

 

 

Провера знања изводи се 

путем полагања тестова, 

израде писмених  

задатака и усменим 

путем. 
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Едем на экскурсию! Ура! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

теме. 

На једноставан начин тражи од саговорника предмет, објашњење, услугу. 

Поставља једноставнија питања о темама које одговарају његовим 

интересовањима (слободно време, хоби, школа, породица, другови) и 

одговара на слична питања саговорника. 

Пише кратке текстове на блиске теме у којима описује себе, своју 

породицу и окружење, користећи фреквентне кохезивне елементе. 

На матерњем језику саопштава основну тему и најважније информације 

краћег писаног текста. 

Познаје и/или користи једноставније граматичке елементе и конструкције. 

Представља и укратко описује на циљном језику неколико познатих 

личности и појава из циљних култура, као и оне за које показује 

интересовање. 

Напредни ниво: 

Разуме саопштења, упутства, молбе итд. који се тичу његових потреба и 

интересовања.  

Разуме основни смисао и главне информације из разговора двоје или више 

(са) говорника, уколико се говори разговетно и умереним темпом.  

Разуме једноставнија упутства у вези с личним потребама и са 

сналажењем на јавним местима. 

Разуме информације, главне идеје и поруке фикционалних прича и других 

форми из области књижевности за младе. 

Објашњава зашто му се нешто допада или не допада, зашто се слаже или 

не слаже, зашто нешто воли или не; на једноставан начин износи и 

образлаже своје ставове и мишљење.  

Објашњава оно што не разуме и тражи помоћ. 

На једноставан начин и укратко излаже на задату тему или резимира 

краћи текст (прочитан или одслушан). 

Пише кратке приче од понуђеног језичког материјала на узрасно 

адекватне теме. 

Углавном коректно изговара све гласове и гласовне групе, чак и у 

понеким тежим комбинацијама гласова, уз поштовање акценатско-

интонацијских правила, а евентуалне неправилности не угрожавају 

комуникацију. 
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Допунска настава                                                   Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК    

Разред: 8. (ОСМИ)    

Циљ Наставне теме 
Број часова по 

темама 

Обнављање и усвајање пређеног градива. Усвајање и правилна употреба именица 

у говору и писању. Утврђивање и увежбавање облика личних и присвојних 

заменица. Усвајање наставка за тврду и меку промену придева и правилна 

употреба у одговарајућем падежу. Обнављање и проширивање знања о 

бројевима. Обнављање и увежбавање глаголског вида и глаголских времена. 

Усвајање реченичног модела за исказивање времена на сату. 

Звуки и буквы 

Имена существительные 

Местоимения 

Имена прилагательные 

Имена числительные 

Глаголы 

 

   УКУПНО 34 

Допунска настава                                                   Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК    

Разред: 8. (ОСМИ)    

Циљ Наставне теме 
Број часова по 

темама 

Омогућавање даровитим ученицима да анализирају и синтетишу граматичке 

јединице. Омогућавање даровитим ученицима да анализирају и синтетишу 

лексичке јединице. Омогућавањедаровитим ученицима да кроз 

додатноинтелектуално захзевнија вежбања  и задатке одржавају константну 

мотивацију и жељу за учењем. Оспособљавањедаровитих ученика да усвоје 

одређене технике самосталног учења. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будущее время 

Повелительное наклонение 

Стихи русских писателей 

Местоимения 

Москва-разговорная тема 

Глаголы движения 

Так говорят русские 

Кем быть?-разговорная тема 

Давате споем 

Выражение вида 

Школа-разговорная тема 

Настоящее время 

Прошедшее время 

Наречия 

Моя семья-разговорная тема 

Степени сравнения 

Белград-разговорная тема 

 

   УКУПНО 34 
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Допунска настава         Додатна настава Ваннаставне активности 

Предмет: ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК 

Разред: 8. (ОСМИ)    

Циљ Наставне теме Број часова  

Богаћење социјалног и емоционалног света. Развијање социјалних, когнитивних, 

моторичких компетенција, трагање за новим, дружење. Развој друштвене 

одговорности, емпатије и међусобног уважавања. Подстицање деце да своја 

знања, вештине, идеје и способности користе како би допринели добробити 

других. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тула 

Могила неизвестного солдата 

Воробьевы горы 

Старый Арбат 

Стихи русских поэтов 

Красная площадь 

Собор Василия Блаженного 

Третьяковская галерея 

Метро 

Эрмитаж 

Рассказы 

Фильм 

Пасха 

Самовар 

День Победы 

ГУМ 

 

   УКУПНО 34 
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Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО    

Разред: 8. (ОСМИ)    

Циљ предмета Задаци Наставне теме Начини и поступци остваривања програма 
Број часова 

по темама 

Ученици треба да стекну базичну 

информатичку писменост, као и да 

се оспособеза коришћење рачунара 

и стекну вештине у примени 

рачунара у свакодневном животу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Упознати ученике са 

применом рачунара у 

области табеларних 

прорачуна и изради 

графикона. 

-Упознати ученике са 

основама језика 

опасностима и заштитом 

на интернету. 

-Упознати ученике са за 

израду једноставних 

презентација на мрежи. 

-Оспособити ученике за 

за самосталну израду 

пројеката применом 

рачунарских технологија. 

1.Табеларни прорачун 

2.Изборни модул 

3.Израда самосталног  

пројекта 

Програмске садржаје треба остваривати 

првенствено кроз вежбе и практични рад  на 

рачунару, индивидуални или групни. 

Решавањем практичних примера упознати 

ученике са основним могућностима  

програма за табеларну обраду  података. 

 

10 

12 

12 
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Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: ХОР И ОРКЕСТАР    

Разред: 8.осми    

Циљ предмета Задаци Наставне теме Начини и поступци остваривања програма 
Број часова по 

темама 

-развијање интересовања за 

музичку уметност 

-упознавање музичке традиције и 

културе како свога тако и других 

народа 

упознавање ученика са 

првилним дисањем  и 

поставком гласа 

-рад са ученицима на 

вокалној техници 

-ИЗВОЂЕЊЕ 

МУЗИКЕ 

 

 

 

-извођење дела високе уметничке 

вредности,домаћих и страних композитора 

-упознавање са дечјим хорским 

композицијама,и начином певања  у хору 

-коришћење одговарајућих 

20 
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-развијање музичке способности 

-развијање зеље за активним 

музицирањем,певањем  у 

хорским ансамблима,свирање у 

оркестру 

-подстицање,неговање смисла за 

заједничко музицирање 

-развијање уметничког укуса 

 

-рад на вокализама 

-упознавање боје 

тона,појединачно,код 

сваког ученика 

-сврставање ученика у 

одређени глас-

сопран,алт 

-уједначавање регистра у 

хорском певању 

 

 

-СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ 

 

 

 

-СТВАРАЊЕ 

МУЗИКЕ 

приручника,збирака,за поједине инструменте 

-композиције у оригиналном  облику или 

прилагођене саставу ученика 

-извођење домаћих и страних композитора  

различитих епоха 

-навикавање на пажљиво слушање музике 

-кроз слушна искуства различитих 

примера,усвојити и препознати боје 

гласова,инструмената,музичких састава 

-подстицање ученика на изражајно извођење 

 

 

10 
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Обавезнанастава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: ЦРТАЊЕ СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ    

Разред: 8. (ОСМИ)    

Циљ предмета Задаци Наставне теме Начини и поступци остваривања програма 
Број часова 

по темама 

Циљ јесте да подстиче и 

развија ученичко 

стваралачко мишљење и 

деловање,у складу са 

демократским опредељењем 

друштва и карактером овог 

наставног предмета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-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 

СЛОБОДНО 

КОМПОНОВАЊЕ 

-Енформел 

-Ритмичко-хармонијаска 

композиција чистог односа 

боје и форме 

-Систем низања скупова 

тачака,линија,боја 

-Слободно компоновање 

ВИЗУЕЛНА 

МЕТАФОРИКА 

-Амблем,површинско 

обликовање 

-

Амблем,тродимензионално 

обликовање 

-Визуелна метафорика 

Програмски садржаји омогућавају 

препознавање и развој даровитости 

ученика ,њихових индивидуалних 

способности и постепено увођење ученика 

у област професионалне орјентације. 

Неопходно јенизвршити систематизацију 

наученог као и припрему за избор 

одговарајуће стручне школе. 

Посебна важност се придаје ученику тако 

да се методички поступци и облици рада 

усаглашавају са образовно-васпитним 

задацима и побуђенимминтересовањем 

ученика, тако да ове задатке прихвата на 

нивоу самоиницијативе,односно у складу 

са властитом израженом потребом. 

Неопходно је на часовима сваку тематску 

јединицу илустровати карактеристичним 

6+2 

 

2 
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-развијање осетљивости за 

естетске,ликовне и визуелне 

вредности,које се стичу у 

настави,а примењују у раду 

и животу 

-развијање моторичких 

способности и навика за 

лепо писање 

-подстицање 

интересовања,стварање и 

неговање потребе код 

ученика за посећивањем 

музеја,изложби, као и за 

чување културних добара и 

естетског изгледа средине у 

којој ученици живе и раде 

-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 

СЛОБОДНО 

КОМПОНОВАЊЕ И 

ФАНТАСТИКА 

-Реални облици у 

нереалним односима 

-Фотомонтажа 

-Слободно компоновање и 

фантастика 

ликовно-уметничким делом из различитих 

епоха. 

Методом демонстрације ученике наводити 

да уочавају,упоређују и разликују 

уметничка дела из различитих култура и 

периода.Из уметничког наслеђа треба 

издвојити уметничка дела која 

најпотпуније илуструју теоретске проблеме 

који се обрађују. 

Неопходно је тежити откривању сиштине 

ликовних појава путем селекције и 

апстраховања. 

Одвајање битног од небитног вишеструко 

је целисходно и из разлога рационалног 

коришћења времена 

Могућности учења по моделу из природе и 

путем уметничке рецепције је само  једна 

од метода којима нас природа и уметничка 

дела уводе у облике откривања. 

Прате се 

конкурси,смотре,такмичења,изложбе и 

друга јавна представљања,обавештава и 

мотивише ученике у правцу одређене 

ликовне активности и афирмише њихово 

стваралаштво. 

Подржава ученике у раду и формирању 

збирке радова . 

 

 

2 

 

1 

1 
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Обавезнанастава Обавезна изборна настава Изборна настава Слободне наставне активности 

Предмет: ШАХ    

Разред: 8. (ОСМИ)    

Циљ предмета Задаци Наставне теме 
Начини и поступци остваривања 

програма 

Број часова по 

темама 

-да ученици овладају основним 

законитостима и принципима 

шаховске игре ради формирања 

њихових радних навика, 

савесности, истрајности, 

упорности, уредности, 

радозналости, креативности, 

оригиналности и спремности на 

сарадњу уз уважавање туђег 

мишљења и начела лепог 

понашања, а нарочито да код 

ученика и ученица изгради 

културу рада, да се рад обавља у 

одређено време у предвиђеном 

радном простору, као и да се 

развија свесна потреба да се 

започети посао доврши до краја 

- развијање 

интересовања за 

шаховску игру код 

ученика 

 - стимулисање маште, 

креативности и 

радозналости током 

учења шаха 

- стицање основних 

знања о шаху и 

уочавање сличности са 

животом 

 - оспособљавање 

ученика за логичко 

размишљање током 

учења шаха 

 - развијање потребе за 

самосталним 

доношењем одлука кроз 

играње шаха 

 - развијање свести о 

сопственом 

напредовању и јачање 

мотивације за даље 

учење шаха 

 - развијање начела фер-

плеја и уважавања туђег 

мишљења. 

1.Уводни део 

 

2.Отварање 

 

3.Средишњица 

 

4.Завршница 

 

5.Одигравање партија 

-практичну наставу у виду решавања 

примера на демонстрационој табли 

(фронтални облик рада) и кроз тестове 

(индивидуални облик рада), али и кроз 

проигравање у паровима и групне 

активности ученика 

2 

 

5 

 

7 

 

6 
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Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава 
Слободне наставне 

активности 

Предмет ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ  

Разред 8. ОСМИ 

Циљ предмета Задаци Наставне теме Начини и поступци остваривања програма 

Број 

часова 

по 

темама 

Циљ физичког васпитања јесте да 

разноврсним и системастким моторичким 

активностима, у повезаности са осталим 

образовно- васпитним подручјима, 

допринесе интегралном развоју ученика, 

развоју моторичких способности, 

стицању, усавршавању и примени 

моторичких умења, навика и неопходних 

теоретских знања у свакодневним и 

специфичним условима живита и рада. 

Подстицање раста, 

развоја и утицања на 

правилно држање тела; 

Развој и усавршавање 

моторичких 

способности; Стицанје 

моторичких умења која 

су као садржаји утврђени 

програмом физичког 

васпитања и стицање 

теоријских знања 

неопходних за њихово 

усвајање; Формирање 

морално-вољних 

квалитета личности; 

Оспособљења знања да 

ученици могу применити 

у свакодневном животу и 

раду. 

1. РАЗВИЈАЊЕ 

ФИЗИЧКИХ 

СПОСОБНОСТИ 

 

2. УСВАЈАЊЕ 

МОТОРИЧКИХ 

ЗНАЊА, УМЕЊА И 

НАВИКА КОД 

СЛЕДЕЋИХ 

СПОРТСКИХ 

ДИСЦИПЛИНА- 

АТЛЕТИКА, 

ГИМНАСТИКА И 

КОШАРКА 

 

3. КОРЕКТИВНО 

ПЕДАГОШКИ РАД 

Програмска концепција физичког 

васпитања заснива се на јединству 

часовних, ванчасовних и ваншколских 

организационих облика рада. Школски 

часови физичког васпитања остварију се са 

два часа недељне наставе док се остали 

видови ванчасовних и ваншколских облика 

рада остварију кроз огранизовање курсева 

јесењих и пролећних, разних такмичења на 

одељенским, школским, општинским и 

окружним нивоима, као и разних курсних 

садржаја. 
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Обавезна настава Обавезна изборна настава Изборна настава 
Слободне наставне 

активности 

Предмет ФИЗИЧКО – ИЗАБРАНИ СПОРТ девојчице кошарка,  

дечаци фудбал Разред 8. ОСМИ 

Циљ предмета Задаци Наставне теме 
Начини и поступци остваривања 

програма 

Број 

часова 

по 

темама 

Циљ физичког васпитања-изабрани 

спорт  је да се разноврсним и 

системастким обучавањем допринесе 

оставаривању циљева физичког 

васпитања као интегралног дела 

образовног-васпитног система у 

целини а да при том задовоље 

индивидуалне потребе ученика, њихову 

радозналост и жеље за достигнућима у 

спорту који су изабрали. 

Задаци изабраног спорта могу се 

поделити у опште и то 

задовољавање примарних 

мотива ученика, посебно потрбе 

за кретањем, игром и 

такмичењем. Подстицање 

потребе учениказа личном 

афирмацијом, групном 

идентификацијом као доприносу 

за брзу социјализацију 

личности. Примена стечених 

знања у школским спортским 

такмичењима. Посебни задаци 

су развој и усавршавање 

моторичких способности, 

првенствено брзине и 

координације и прецизности 

изабране спортске гране по 

основу програма, као и примена 

стечених знања у сложеним 

условима такмичења. 

КОШАРКА 

1.Основни ставови и 

кретања 

 2.Вођење лопте 

3.Хватање и 

додавање 

4.Шутирање 

5.Леви и десни 

кошаркашки 

двокорак 

 6.Зонске формације 

7. Игра на два коша 

 ФУДБАЛ  1.Кретање 

са лоптом и без лопте 

2.Вођење лопте 

3.Додавање лопте 

4.Шутирање 

5.Голманска техника 

 6. Игра уз примену 

правила на два гола 

Сви часови изабраног спорта остварује 

се једним часом седмично. Часово 

изабраног спорта изводе предметни 

наставници физичког васпитања. 

Ученици који покажу веће 

интересовање упућују се на додатне 

часове потем секција из тог спорта које 

такође воде наставници физичког 

васпитања а такве ученике даље 

укључивати на такмичења предвиђена 

планом и програмом. 

             

 

 

          

34 

УКУПНО 34 

 



422 

 

 

IV ИЗБОРНИ И ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ ПО РАЗРЕДИМА, СА НАЧИНИМА И ПОСТУПЦИМА ЗА ЊИХОВО 

ОСТВАРИВАЊЕ 

 

Стручни активи написали су програме обавезних, обавезних изборних и изборних предмета у складу са Правилницима о наставном плану и 

програму за сваки разред и предмет. Програми су рађени тимским радом и саставни су део Школског програма. Сваки програм садржи назив теме, 

циљ предмета, начин и поступак остваривања, фонд часова, исход /задатак по темама, образовне стандарде, начин провере постигнутих знања.  

 

V ПРОГРАМИ АКТИВНОСТИ ПО РАЗРЕДИМА, СА НАЧИНИМА И ПОСТУПЦИМА ЗА ЊИХОВО ОСТВАРИВАЊЕ 

 

Слободне наставне активности школа планира Школским програмом у складу са Правилницима о наставним планом и програмом, водећи рачуна о 

интересовањима ученика, као и кадровским могућностима школе. 

Школа нуди на почетку сваке школске године три слободне наставне активности . Ученици обавезно бирају једну од понуђених активности са 

листе. 

 

VI  ПОГРАМ ДОДАТНЕ И ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 

Додатна настава организује се за ученике од IV – VIII разреда који испољавају посебне склоности и интересовања за поједине предмете у трајању 

од једног часа недељно – 36 часова годишње односно за ученике VIII разреда, 34 часа годишње.  Одлуку доноси наставник у договору са 

ученицима, јер је  школа у обавези да организује додатну наставу, а ученици се за ову врсту наставе добровољно пријављују. 

Додатна настава изводиће се у истој смени, пре или  после редовне наставе, што ће се регулисати распоредом часова.Наставник води евиденцију о 

реализованим часовима у Дневнику образовно-васпитног рада.  

Допунска настава се организује за ученике од  I – VIII разреда којима је потребна помоћ у савладавању програма и учењу. Овај облик наставе може 

се орагунизовати из свих предмета према потреби. Наставници предметне и разредне наставе одредиће ученике за допунску наставу у сарадњи са 

одељењским старешином.  
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Број ученика у групи по правилу не треба да буде већи од 10 и на тим часовима примењиваће се индивидуална настава, употреба разноврсних 

наставних средстава и материјала. Она ће бити организована за време посебног часа а евиденција о реализованим часовима налази се у Дневнику 

образовно-васпитног рада.Допунски образовно-васпитни рад је обавезан за  ученике које одреди наставник или одељењски старешина, изводиће се 

у истој смени, пре или после редовне наставе, што ће се регулисати распоредом часова. 

Задужења наставника овим облицима образовно васпитног рада саставни су део Годишњег плана рада школе. 

 

VII   ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

                    Културне активности школе остварују се на основу програма културних активности.  

                    Културне активности обухватају: прославу дана школе, пријем првака, обележавање важних међународних датума, позоришне                

представе, активности поводом Дечје недеље, прославу школске славе, посету песника нашој школи, посете установама културе, сарадњу са 

локалном самоуправом. 

 

Време и место Садржај, активности Носиоци активности Начин и исход 

Септембар 

- Дан школе и пријем за ученике 

првог разреда и њихове 

родитеље. 

-Дан страних језика 

 

 

-Долазак позоришних предтава 

- Тим 

-Директор 

-Актив учитеља 

-Одељенске старешине 

-Актив вероучитеља 

-Педагог 

 

- Тим 

- Актив наставника страних 

језика 

 

 

- Тим 

 

-Актив учитеља 

-Уз лепо осмишљен програм 

ученици првог разреда упознаће 

школу, учитеља и нове другове 

-Пано 

 

-Позоришна представа 

 

 Дечија недеља 

 - ликовни радови 

- Тим  На креативан начих ученици ће 

прославити своју недељу и дати 
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Октобар 

 

 

 

- литерарни радови 

 - маскенбал 

  

- Дан хране 

 

- директор 

 

-Тим 

- Дан хране 

-Актив наставника биологије,  

разредне наставе 

добар пример како се треба 

понашати према деци. 

Ученици ће показати како се треба 

здраво и правилно хранити 

 

Новембар 

 

- Вуков рођендан 

 

-Тим 

-Актив професора разредне 

наставе и српског језика 

-На пригодан начин ученици ће 

обележити дан рођења Вука 

Караџића. 

 

Децембар 

- Новогодишње славље 

- Новогодишњи вашар  

- Продаја честитки, украса и 

новогодишњих предмета 

-Тим 

-Директор 

-Актив учитеља 

-Одељенске старешине 

-Актив вероучитеља 

-Педагог 

Путем ове активности ће се сви 

ученици јачати самопоуздање и 

осетиће да су вредни пажње. 

 

 

Јануар 

„Свети Сава- школска слава“ 

- приредба 

- славље 

-Тим 

-Директор 

-Актив учитеља 

-Одељенске старешине 

-Актив вероучитеља 

-Педагог 

Ученици ће, у сарадњи са 

учитељима, наставницима, 

педагогом и директором школе 

осмислити и одржати представу и 

на тај начин обележити школску 

славу „Свети Саву“.  

 

Фебруар 
Међународни дан матерњег 

језика 

-  Тим  

- директор   -учитељи 

- одељенске старешине 

-актив вероучитеља 

- педагог 

Пано и приредба на српском и 

ромском.   
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Март 

-Дан жена 

-Светски дан поезије 

-Светски дан позоришта 

-Тим 

-Директор 

-Актив учитеља 

-Одељенске старешине 

-Актив вероучитеља 

-Педагог 

 

-Пано 

-Позоришна представа 

 

 

Април 

-Ускрс, 

изложба ликовних радова и 

фарбање јаја 

 

-Тим 

-Директор 

-Актив учитеља 

-Одељенске старешине 

-Актив вероучитеља 

-Педагог 

-Путем лепо осмишљеног програма 

обележиће се верски празник 

Ускрс. Ученици ће изложити  своје 

радове. 

 

Мај 
-Посета песника нашој школи 

-Тим 

-Директор 

-Актив учитеља 

-Одељенске старешине 

-Актив вероучитеља 

-Педагог 

 

Позоришне представе биће организоване у складу с могућностима. 
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VIII  ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИХ АКТИВНОСТИ 

          Ради развоја и практиковања здравог начина живота, развоја свести о важности сопственог здравља и безбедности, о потреби неговања и 

развоја физичких способности, као и превенције насиља, наркоманије, малолетничке делинквенције, школа у оквиру школског програма, реализује 

и програм школског спорта, којим су обухваћени сви ученици. 

 

Садржаји програма 
Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Начин и 

поступак 

остваривања 

Време 

реализац

ије 

Место 

Спортска недеља- 

Међуодељенска 

такмичења, шетња, 

такмичење у оквиру 

секције... 

Активно 

учешће 

ученика у 

садржајевима

, суђење, 

асистенција... 

Организација, 

спровођење 

активности, 

додељивање 

задатака 

ученицима, 

суђење, 

обезбеђивање 

потребних алата, 

вођење 

активности  

Неке од 

активности ће 

се обављати у 

оквиру 

редовних 

часова, неке за 

време секција 

а неке после 

часова, 

зависно од 

врсте 

активности 

-прво 

полугодиште 

Школски 

спортски 

терени,фискул

турна сала 

Спортска недеља- 

Међуодељенска 

такмичења, шетња, 

такмичење у оквиру 

секције... 

Активно 

учешће 

ученика у 

садржајевима

, суђење, 

асистенција... 

Организација, 

спровођење 

активности, 

додељивање 

задатака 

ученицима, 

суђење, 

обезбеђивање 

потребних алата, 

вођење 

активности  

Неке од 

активности ће 

се обављати у 

оквиру 

редовних 

часова, неке за 

време секција 

а неке после 

часова, 

зависно од 

врсте 

активности 

-друго 

полугоди

ште 

Школски 

спортски 

терени,фискултур

на сала  

Јесењи и пролећни 

крос- 

Такмичење у трчању на 

различите  дужине 

стаза зависно од 

Трчање 

 

 

Вођење деце,  

распоређивање 

по узрастима 

Деца ће се 

окупити у 

школском 

дворишту и 

онда ће их 

-октобар  

- април  

Школски 

спортски терени , 

Стадион локалног 

ФК 
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узраста деце наставници 

одвести на 

место 

реализације 

активности 

Спортске игре и стони 

тенис – такмичење 

Учешће и 

представљањ

е школе на 

такмичењима 

у кошарци, 

одбојци, 

рукомету, 

фудбалу и 

стоном 

тенису  

Вођење деце на 

такмичења, 

одређивање 

састава за 

игру,осмишљава

ње тактике игре... 

Деца ће се 

окупити у 

школком 

дворишту и 

онда ће их 

наставници 

одвести у 

школу где ће 

бити 

организовано 

такмичење 

-фебруар-

јун  

 

Школе домаћини 

такмичења 

Школа је домаћин 

Окружног 

такмичења у 

рукомету 

Дан изазова 
Спортске 

активности 

Руковођење и 

организација 

Договорно-

наставници 

физичког 

васпитања 

Друго 

полугоди

ште 

на школским 

теренима 
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Садржај Динамика Носиоци 

Аналитичко истраживање рада у циљу претходног упознавања о врстама и облику 

понашања који се сматрају девијантним, организовати истраживања. 
Октобар Педагог, психолог 

Примена правилника понашања чија ће се правила односити на све који користе услуге 

школе. 
Септембар  Наставничко веће, 

Упознати децу да кодекс понашања има за циљ да допринесе појачању њихове 

безбедности, побољшању успеха и угледа школе. 
Октобар Одељењске старешине 

Организовање предавања, презентација и радионица на тему указивања ученицима на 

опасности употребе алкохола, дувана и психоактивних супстанци 
март 

Одељењске старешине 

 

Наставници биологије 

Креативно коришћење слободног времена. 

Мотивисати децу да се у што већем броју укључе у рад разних секција, клубова, 

дружења... 

Током целе године 
Наставници-одељењске 

старешине 

Други облици ваннаставних активности где ће на корективан и стваралачки начин 

упражњавати своје слободно време, 

 

Током целе године Предметни наставници 

Спортом до здравог духа 
упознавање родитеља и деце да подмирењем потреба за игром и кретањем остварује такву 

психофизичку стабилност детета која дозвољава висок степен прилагођавања, толеранције 

и ослобађања борбеног инстикта на социјално прихватљив начин, 

Током целе године Одељењске старешине,  

организовање спортско-рекреативних активности и такмичења са наградама за најбоље. Октобар, април, мај и јун Наставник физичког васпитања 

Индивидуални приступ појединим ученицима 
диференцирана анализа проблема појединих ученика и предузимање одговарајућих мера 

психосоцијалне подршке и васпитних поступака за које је пракса показала да имају добре 

ефекте код деце. 

Током целе године 
Одељењске старешине, 

Наставници, психолог, педагог 

Појачана сарадња са родитељима 
интензивирати сарадњу са родитељима школске  деце кроз саветодавни рад, трибина, 

предавања. 

Током целе године  
Психолог, 

педагог 

Израда паноа и ученичких радова на тему здравог начина живота децембар  

Школа мој други дом 
упознавање деце о значају пријатног школског амбијента с обзиром да добар део дана 

проводе у школи, 

   -  организовање акција за улепшање учионица, холова, школског дворишта и др. 

Током целе године, Одељењске старешине  

Анкетирање ученика о употреби алкохола и психоактивних супстанци  
Октобар, 

април, мај 
Руководилац секције 
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IX   ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА, ПРОГРАМ СПРЕЧАВАЊА    ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И 

ПРОГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА 

Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања, програм спречавања дискриминације и програми превенције других облика 

ризичног понашања, као што су употреба алкохола, дувана, психоактивних супстанци и малолетничка деликвенција , саставни су део школског 

програма. Ови програми остварују се кроз различите наставне и слободне активности са ученицима, запосленима, родитељима, јединицом локалне 

самоуправе, установама културе. 

 

План заштите од насиља, злостављања и занемаривања и план превенције других облика ризичног понашања 

Активности Носиоци активности Месец 

-Израда плана рада Тима 

-Дефинисање појма злостављања и занемаривањаизрада паноа 
Чланови тима IХ 

-Извшити почену анализу присуства насиља у школи и предложити кључне активности са тим 

циљем 

-Евидентирање ученика који имају неприлагођено понашање, код којих долази до изненадних 

промена у понашању, деце чији је развој угрожен стањем у породици-непотпуна породица, 

родитељи у инострансву, сиромашне породице 

-Тема за одељењску заједницу: израда правила понашања  

Чланови тима 

Одељењске старешине 
Х 

- Предавање и презентација ученицима виших разреда на тему превенције насиља 
Од.старешине 

Стручна служба 
ХI 

-Саветодавни рад са родитељима ученика који изостају са наставе и имају проблема у понашању 
Чланови тима 

Одељењске старешине 
Током године 

- Презентовање и анализа филма о вршњачком насиљу Чланови тима III 

-Реализација радионице о поступању у ситуацијама  насиља Чланови тима IV 

- Сарадња са МУП-ом и Центром за социјални рад Чланови тима V, VI 

-Анализа рада Тима и израда плана рада за 2018/2019. годину Чланови тима VIII 

Развијање и неговање културе понашањеа код деце: 

Развијање толеранције и уважавање различитости код деце 

Укључивање ученика у спортске активности, секције и програме 

Израда правила понашања ученика 

Израда правила понашања на екскурзији 

Решавање конфликта 

Чланови тима 

Одељењске старешине 

Наставници физичког васпитања 

Током године 
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Информисање Наставничког већа о активностима Тим VIII 

Саветодавни рад са децом, уочавање насиља било које врсте 

Пружање подршке ученицима у пријављивању насиља 

Чланови тима 

Одељењске старешине 
током године 

Активна сарадња са родитељима, како индивидуалним контактом, тако преко родитељских 

састанака и Савета родитеља 
Одељењске старешине Током године 

Евидентирање, праћење и пружање помоћи деци која трпе насиље било које врсте и рад са децом 

или старијима који су насилни 

Одељењске старешине 

Наставници педагог 
Током године 

Активна сарадња са Полицијском управом и Центром за социјални рад Директор Током године 

 

X     ПРОГРАМ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

Ваннаставне активности школа организује ради јачања образовно-васпитне делатности школе, подстицања индивидуалних склоности и интересовања, 

садржајног коришћења слободног времена, развијања другарства, пружају могућност за заједничку игру, забаву и испуњавање друштвеног живота школе. 

Ваннаставне активности се организују на ученике нижих и виших разреда , као обавезна активност на основу њихових интересовања и склоности.Укључивање 

ученика у рад активности је добровољно, наставници имају обавезу мотивисања ученика, вођења и планирања активности.  

На нивоу школе организују се следеће ваннаставне активности: 

 

КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКЕ АКТИВНОСТИ 

-рецитаторска секција 

-драмска 

-новинарска, библиотечка 

ПРЕДМЕТНЕ, НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКЕ И ТЕХНИЧКЕ АКТИВНОСТИ 

-еколошка секција 

-саобраћајна 

-шаховска 

-ликовна 

-хор 

СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

-Рукометна секција 

- Кошаркашка  

-Фудбалска 

-Одбојкашка 

Задужени наставници воде евиденцију о реализцији активности. 
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XI  ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 

Програм професионалне оријентације и информисања ученика 
 

 Професионално усмеравање ученика одвија се кроз све облике наставног и ваннаставног рада. 

 Циљеви и задаци: 

Упознати ученике са што већим бројем занимања, указати на њихове захтеве и развијати способности и интересовања за поједине делатности 

Створити код ученика реалан став према сопственим способностима и у складу са њим усмеравати њихово интересовање 

Откривање ученика који имају сметње у развоју  и рад на њиховом професионалном усмеравању 

Сарадња са средњим школама и радним организацијама у циљу прикупљања података о занимањима различитог профила 

Оснивање сталног паноа посвећеног професионалној оријентацији ученика 

Деловање на усклађивању жеља и захтева родитеља са способностима, могућностима и жељама детета 

Координатори послова из области професионалне оријентације је педагог, а носиоци послова су одељењске старешине и предметни наставници 

Сарадници на реализацији овог програма биће спољни сарадници и родитељи 

Програм професионалне оријентације ученика обухвата континуирано праћење психофизичког развоја ученика у току васпитно-образовног рада 

 

VII  разред 
Проширивање стеченог знања о занимањима преко наставе хемије која се појављује као нови предмет. 
Запажање и утврђивање ученичких склоности и интересовања кроз садржаје додатног рада и слободног избора за рад у секцијама. 
Упознавање ученика са факторима успешног избора занимања. 
Организацијом додатног рада и других активности пратити склоности и интересовања талентованих ученика као и успехе које постижу у оквиру различитих 

такмичења на нивоу школе, општине и округа. 

 

VIII разред 
Упознавање ученика са концепцијом средње школе.  
Рад са ученицима који имају проблема у профсионалном опредељењу (професионално саветовање). 
Посете установама и другим организацијама са различитим занимањима и стручним профилима кадрова. 
Професионално информисање и усмеравање ученика који имају тешкоће у развоју и талентованих ученика. 
Прикупљање материјала и опремање паноа за информисање ученика о избору занимања. 
Анализа професионалног интересовања ученика и повезивање са стварним могућностима. 
Обавештавање ученика и родитеља о времену и начину полагања завршног испита, начину попуњавања листе жеља, условима уписа, начину и роковима 

конкурисања у средњим школама. 
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                                                                                             7и  8. разред 

Време 

реализације 
Садржај активности Носиоци активности 

током 

године 

Саветодавни рад са ученицима у професионалном усмеравању 

Вођење евиденције о активностима тима 

 

Чланови тима 

Одељењске старешине 

 

10 
Договор о реализацији активности тима 

Чланови тима 

Одељењске старешине 

 

11 

Радионица: Интересовања ученика-7. разред 

Радионица:Сагледавање свој броја бодова,увид у Конкурс и Информатор-8. разред 

 

Чланови тима 

Одељењске старешине 

 

12 

Радионица: Препознавање вештина и способности - 7. разред 

Радионица:Тест способности-8.разред 

Одељењски старешина 

Чланови тима 

Наставник Информатике и 

рачунарства 

1 
Анализа реализованих активности у току првог полугодишта 

Чланови тима 

Одељењске старешине 

 

2 

Како себе видим за 10 година-8. разред 

 

Наставници ликовне 

културе 

3 

 

Радионица:Разлика између дечака и девојчица при избору школе-7. разред 

Радионица:Повезивање области рада са занимањима-8. разред 

Куповина збирки задатака-8.разред 

Чланови тима 

Одељењске старешине 

 

4 
Радионица:Редослед корака, најчешће грешке при избору школе-8. разред 
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5 

Радионица:Захтеви занимања -8.разред 

Представљање свог занимања од стране наставника у школи-7.разред 

Саветодавни рад са родитељима у циљу једниственог деловања у професионалном 

усмеравању 

Куповина Конкурса и Информатора-8.разред 

Реални сусрети – посете ученика 8 разреда установама и школама на територији Топличког 

округа 

Презентација средњих школа-8.разред 

Посета Фестивалу- Без муке до науке- у Житорађи-7. и 8. разред 

Одељењскестарешине 

Чланови тима 

Наставници 

 

    6 
Анализа рада тима Чланови тима 

 

 

 

XII  ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

Школа у сарадњи са здравственим радницима Дома здравља у Житорађи и програмским садржајима из ове области формира свест ученика да је 

здравље основни извор људске среће, подижући здравствену културу на ниво који обезбеђује могућност заштите и унапређења здравља. 

 Поред теоријских сазнања ученика, школа реализује и практичне активности: 

 - систематске прегледе ученика, 

 - вакцинисање ученика против заразних болести, 

 - стоматолошку првентиву и санацију, 

 - систематске прегледе деце при успису у 1 разред, 

 - здравствене прегледе ученика 8. разреда који уписују средњу школу, 

 - лечење ученика на одељењу педијатрије 

 - рад стручних екипа Дома здравља на развоју хигијенско-здравствених навика, 

 - предавање и разговоре са ученицима из области здравственог   васпитања, 

            - праћење хигијенских услова рада у школи. 

У току наставне године  у школи  на превенцији и санацији ради стоматолошка служба Дома здравља у Жиотрађи. 

  

 



434 

 

 

XIII  ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

Програм социјалне заштите ученика односи се на побољшање положаја ученика у школи из осетљивих друштвених група, интензивнијој сарадњи 

са Центром за социјални рад , односно на активном учешћу школе у подршци деци из осетљивих група,деци у хранитељским породицама,деци са 

сметњама у развоју, деци из сиромашних породица, деци ромске националности, деци у нефункционалним породицама. 

 Циљеви овог програма су: 

 - да ученицима омогући да што лакше преброде постојеће проблеме како би се квалитетно укључили у образовно-васпитни процес 

- развој безбедног окружења у коме ће бити остварено право сваког детета, да буде заштићено од сваког облика насиља 

- развијање вредности пријатељства, колегијалности и солидарности 

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ 

 сарадња Центра за социјални рад и школе у пружању социјалне заштите ученика (дописи, посете) 

 пружање помоћи ученицима с поремећајима у понашању, и ученицима који не похађају редовно наставу 

 пружање помоћи васпитно запуштеним или угроженим ученицима, ученицима који долазе из непотпуних породица или породица с 

проблематичним односима  

 упознавање и праћење социјалних прилика ученика 

 утврђивање социоекономског статуса родитеља  

 упућивање родитеља на начине остварења права  

 упућивање родитеља на извршење родитељских обавеза 

 организовање предавања и радионица и других активности за ученике  

 дан толеранције 

 Дечја недеља 

 радионице на часовима одељењског старешине 

 активности  против насиља 

 акције Ученичког парламента 

 активан рад Стручног тима за инклузију 
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НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ПРОГРАМА  

 стручни сарадници  

 одељенске старешине 

 сарадници  Центра за социјални рад 

 родитељи 

 наставници 

 тим за заштиту деце од насиља 

 

 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ, ПРОГРАМА  

 

Начин реализације активности се одвија прво  у школи где стручни сарадници уз сарадњу учитеља и наставника  идентификују  социјални 

проблем.  Стручни сарадници и одељенски старешина тада путем дописа обавештавају Центар за социјални рад, који путем налаза и мишљења 

школе, одлазе на терен, преиспитују породичну ситуацију , обављају информативне разговоре с ученицима и/или члановима њихових породица. 

Када утврде потребне чињенице предузимају  одређене социјалне и законске мере, те пружају социјалну заштиту ученицима и њиховим 

породицама.  

Ученици из социјално угрожених породица добиће коришћене уџбенике, док ће ученици који су корисници социјалне помоћи добиће бесплатне 

уџбенике од Министарства просвете, науке и технолошког развоја, бесплатну екскурзију и школски прибор(у складу са могућностима школе) . Као 

и предходних година биће организоване хуманитарне акције који имају за циљ помоћ ученицима из осетљивих друштвених група. Школа 

организује бесплатан превоз до школе за све ученике.  
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XIV ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

   Заштита животне средине обухвата активности усмерене на развој еколошке свести, као и очување природних ресурса.  

      Школа доприноси заштити животне средине остваривањем програма заштите животне средине - локалним еколошким акцијама, заједничким    

активностима школе, родитеља и јединице локалне самоуправе. 

Време 

реализациjе 

Садржај активности Носиоци 

Током године Посматрање, праћење и описивање појава у природи Чланови тима,ученици 

Током године Неговање цвећа у школи,холу и учионици Наставници,ученици 

 

 

 9, 10 

 4.октобар-Међународни дан заштите животиња 

 

Постављање кућица за птице у школском дворишту 

 

 

Наставници,учитељи, ученици 

 

 

Током године Уређење паноа у учионицама,ходницима и холу школе Наставници,учитељи, ученици 

 

Током године Уређење школског парка Наставници,учитељи, ученици 

 

12 1.децембар-Светски дан борбе против AIDS-a Чланови тима, Наставници 

2 3.фебруар-Међународни дан живота Чланови тима, Наставници 

3 21.март-Светски дан шума 

22.март Светски дан шума 

Чланови тима, Наставници 

4 -Пролећна припрема расада цвећа за школски парк и садња 

-7.април-Светски дан здравља 

-Уређење учионице у природи 

22.април-Светски дан Земље 

 

Наставници,учитељи, ученици 

5 15.мај-Међународни дан породице 

22.мај-Међународни дан биодиверзитета 

24.-Европски дан паркова 

31.- Европски дан борбе против пушења  

 

Наставници,учитељи, ученици 

6 5.јун-Светски дан заштите животне средине 

Разговор, сређивање утисака,извештаја о раду тима 

Чланови тима, наставници 
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XV ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 

Школа сарађује са Општином на следећим садржајима: 

 Финансирању материјалних трошкова рада школе, 

 Организацији и развоју школске мреже на нивоу општине, одржавању, реконструкцији и изградњи школских зграда, 

 Учешћу општине у финансирању  путних трошкова ученика и радника школе, 

 Афирмацији ученика  који постижу изузетне успехе на јавним конкурсима ђачких радова, на такмичењима општинског, окружног, 

републичког нивоа, ученике носиоце Вукових диплома, Ђака генерације, спортских постигнућа, награде књигама  за одличан успех и 

друго. 

 Наступу ученика на јавним скуповима (хор, оркестар, литерарни и ликовни радови ученика и друго). 

 

 

XVI ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

 

Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно старатељима ученика који је заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и 

поверења. Програмом сарадње са породицом, школа дефинише области, садржај и облике сарадње са родитељима, односно старатељима ученика, који 

обухватају детаљно информисање, саветовање, укључивање у наставне и остале облике активности школе и консултовање у доношењу одлука око наставних, 

организационих, безбедоносних и финансијских питања, с циљем унапређивања квалитета образовања и васпитања, као и обезбеђивања свеобухватности и 

трајности образовно-васпитних утицаја. Програм сарадње са породицом обухвата и организацију „дана отворених врата“ сваког месеца када родитељи могу да 

разговарају са наставницима о напредовању ученика. „Дан отворених врата“ организује се према унапред утврђеном распореду који се прави на почетку 

школске године.  

    Циљ сарадње породице и школе јесте организовати облике сарадње који ће: 

- подићи на виши ниво партнерство родитељи-школа (дељење обавеза и циљева за васпитање ученика) 

- пружити помоћ и подршку родитељу при обављању педагошке функције 

   Задаци сарадње: 

- допринети складном деловању породице и школе у образовању и васпитању ученика 

- обезбеђивати и инсистирати на редовној, трајној и квалитетној сарадњи родитеља и школе 

- остваривати позитивну интеракцију наставник-родитељ 

- обезбедити информисаност родитеља о променама у образовању које се остварују у школи и код ученика 

 

Облици сарадње су родитељски састанци,индивидуално информисање родитеља, разговори наставника и родитеља по позиву наставника (одељењског 

старешине), групни разговори са родитељима и др. 

 Поред општих родитељских састанака на којима се разматра успех и владање ученика у току школске године биће одржан и родитељски састанак на 

почетку школске године на коме родитељи предлажу члана Савета родитеља ,упознају се са снабдевеношћу ученика уџбеницима и потребним прибором за рад, 
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као и са општим прегледом програмских садржаја и задатака ученика у току школске године и упознавању родитеља са облицима, садржајима и могућностима 

сарадње са школом у току школске године. 

 

 

Месец Садржај рада 
Носиоци 

активности 

9 

Родитељкси састанци,избор члана за Савет родитеља школе 

Упознавање са програмом рада Школе 

Сарадња са родитељима ученика са сметњама 

Осигурање ученика 

Снабдевеност ученика уџбеницима и школским прибором 

одељењски старешина 

10,11 
Родитељскисастанци: анализа успеха и дисциплине ученика 

Учешће родитеља уреализацији Програма рада  школе 

Одељењски старешина 

Родитељи 

1,2 
Родитељскисастанци: анализа успеха и дисциплине ученика на крају 1 полугодишта 

Помоћ родитеља у организовању школске славе Свети Сава 

Одељењски старешина 

 

4,5 

Испитивање породичних и здравствених услова деце за упис у 1.разред 

Родитељски састанци-анализа успеха и владање 

Професионално информисање ученика родитеља 6-8 разреда о утицају успеха из основне 

школе на упис у средњу школу 

Педагог 

Психолог 

Одељењски старешина 

Педијатар 
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XVII ПРОГРАМ ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 

Школским програмом планирана је екскурзија као облик образовно- васпитног рада. Екскурзија се реализује крајем маја или почетком јуна месеца. 

 

Циљ екскурзије  
 

 Циљ екскурзије,као облика образовно – васпитног рада, јесте да допринесе остваривању циљева и задатака образовања и васпитања, циљева 

и задатака наставних предмета, као и непосредно упознавање с појавама и односима у природној и друштвеној средини, с културним, историјским 

и духовним наслеђем и привредним достигнућима. 

 

Задаци екскурзије су : 

 

 продубљивање , проширивање и обогаћивање знања и искустава ученика, 

 повезивање и примењивање знања и умења, 

 развијање љубави према отаџбини, њеној историји, култури и природним лепотама, неговање позитивног односа према свим њеним 

грађанима и њиховим националним, културним, етичким и естетским вредностима, 

 неговање солидарности, хуманизма, другарстви осећаја заједништва, 

 успостављање непосреднијих односа између наставника и ученика и ученика међусобно, 

 проучавање објеката и феномена у природи, 

 уочавање узрочно- последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима, 

 упознавање с начином живота и рада људи појединих крајева, 

 развој и практиковање здравих стилова живота, 

 развијање свести о значају одрживог развоја и изграђивање еколошких навика и навике заштите животиња, 

 развијање способности проналажења, анализирања и саопштавања информација из различитих извора, 

 оснаживање ученика у професионалном развоју, 

 подстицање самосталности ученика и одговорности за сопствено понашање, 

 развијање способности орјентације у простору. 

 

 

Активности на реализацији плана и програма екскурзије 
 

Екскурзије су важан облик рада са ученицима  који пружа велике могућности за остваривање бројних задатака образовања и васпитања. У избору 

програмских садржаја релација екскурзија као и њиховог трајања, узимају се у обзир захтеви наставних програма свих предмета које ученици 

изучавају у тој школскио години, циљеви  и задаци екскурзије, узраст ученика и њихове психо- физичке способности . У стручној припреми 

учествују сви наставници водећи рачуна да се кроз екскурзију што више повежу образовно-васпитни захтеви различитих наставних предмета. 

Школа изводи следеће активности на реализацији плана и програма екскурзије: 
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- одељењска и стручна већа школе предлажу програм извођења екскурзије који достављају Наставничком већу ради разматрања и доношења 

одлуке 

 

- формирање комисије коју чини директор школе и представник родитеља ученика из сваког одељења који путују на екскурзији, 

 

- припрема тендерске документације, 

 

- објављивање јавног позива, 

 

- подела тендерске документације, 

 

- након истека одређеног рока понуђачи достављају тендерску документацију школи, 

 

- јавно отварање понуда и избор агенције од стране већ напред формиране комисије 

 

- Савет родитеља даје сагласност на цену екскурзије, 

 

-сагласност сваког родитеља чије дете путује на екскурзију (минимум 60% родитеља треба да да сагласност на нивоу разреда да би екскурзија била 

реализована ) 

 

-склапање уговора, 

 

- одређивање вође пута, прављење спискова ученика и наставника који путују ,обавештавање полиције, 

 

- извођење екскурзије, 

 

- вође пута достављају писмени извештај о изведеној екскурзији. 
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Настава у природи 
Настава у природи је облик образовно-васпитног рада којим се остварују обавезни и изборни наставни предмети и ваннаставне активности из наставног плана и 

програма за први циклус основног образовања и васпитања у климатски погодном месту из образовно-васпитних, здравствено-рекреативних и других разлога. 

Настава у природи организује се за ученике од првог до четвртог разреда основног образовања и васпитања, у трајању од 7 до 10 дана, уз писмену сагласност 

родитеља, за најмање 2/3 ученика одељења ( 60%). 

За ученике који не одлазе на наставу у природи школа је дужна да организује наставу. 

Настава у природи може се изводити у објектима који испуњавају услове за извођење предвиђених наставних и ваннаставних садржаја. 

Пре поласка на наставу у природи организује се лекарски преглед свих ученика.  

Циљеви наставе у природи су: 

- очување, подстицање и унапређивање укупног здравственог стања ученика, њиховог правилног психофизичког и социјалног развоја;  

- стварање основа за усвајање активног, здравог и креативног начина живота и организовања и коришћења слободног времена; 

- проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава о непосредном природном и друштвеном окружењу;  

- развијање еколошке свести и подстицање ученика на лични и колективни ангажман у заштити природе;  

- социјализација ученика и стицање искустава у колективном животу, уз развијање толеранције и одговорног односа према себи, другима, окружењу и 

културном наслеђу; 

- развијање позитивних односа према националним, културним и естетским вредностима. 

 Задаци који се остварују реализацијом програма наставе у природи су:  

-  побољшање здравља и развијање физичких и моторичких способности ученика;  

-  задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром;  

- очување природне дечије радозналости за појаве у природи и подстицање интересовања и способности за њихово упознавање кроз одговарајуће активности;  

-  развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности у конкретним природним и 

друштвеним условима;  

-  подстицање самосталности у процесу стицања знања кроз непосредне истраживачке задатке; 

- развијање свести о потреби заштите, неговања, чувања и унапређивања природне и животне средине и изграђивање еколошких навика;  

- упознавање природно-географских, културно-историјских знаменитости и лепоте места и околине;  
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- упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева;  

- упознавање разноврсности биљног и животињског света појединих крајева, уочавање њихове повезаности и променљивости;  

- упознавање са карактеристикама годишњих доба у природи и смењивање временских прилика; 

- разијање способности сналажења тј. оријентисања у простору и времену; 

- оспособљавање ученика за безбедан и правилан боравак у природи;  

- развијање правилних хигијенско-здравствених навика и подстицање самосталности у обављању личне хигијене и бриге о себи;  

- подстицање и стварање навике за неговање редовне физичке активности и за што чешћи боравак у природи;  

- формирање навика редовне и правилне исхране; 

- навикавање на правилно смењивање рада, одмора и сна;     

- разумевање и уважавање различитости међу појединцима; 

- подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима кроз одговарајуће активности. 

Извођење наставе ван школе 
 

 У току школске године наставници уз сагласност родитеља ученика и одобрење директора школе могу организовати активности ученика и 

ван школе. 

 
Час у природи 

Јавни час 

Едукативни излети 

Посете позоришту, музеју, библиотеци 

Посете другој школи 

Посете радним организацијама 

Посете фестивалима науке, сајмовима књига 
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XVIII  ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 

 

- Упознавање ученика са библиотеком, начином коришћења каталога и наслова заступљених у књижном фонду 

- Непрекидно указивање на вредност књиге (ради очувања књижног фонда и што мањег оштећења) 

-  Помоћ приликом избора литературе 

- Формирање књиге жеља и праћење интересовања ученика 

- Рад библиотечке секције 

-  Сарадња са издавачима 

- Сарадња са библиотекама других школа 

- Сарадња са општинском, градском и народном библиотеком 

-  Посета Сајму књига 

- Организовање акција размене књига и попуне фонда донацијом 

-  Ревизија библиотечке грађе 

- Сарадња са стручним телима школе 

- Учествовање у културним и јавним делатностима школе 

- Сарадња са библиотекама других школа 

- Праћење и евиденција коришћења књига 

- Израда програма и извештаја рада библиотеке 
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XIX НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ДРУГИХ ОБЛАСТИ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ШКОЛЕ КОЈИ УТИЧУ НА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ РАД 

Школски развојни план усвојен је на период од 5 година, од новембра 2017. године до августа 2022. године. Планом су издвојене приоритетне 

следеће три области, које ће утицати на побољшање образовно-васпитног рада школе. Свака област има опште и специфичне циљеве који су 

детаљно разрађене у Школском развојном плану. 

То су следеће области: 

1. ЕТОС 

Општи циљ : Повећање угледа школе и конструктивне сарадње на свим нивоима, нарочито са родитељима и локалном заједницом, ефикаснија 

промоција рада школе и резултата ученика/ца и наставника/ца и стварање амбијента пријатног и безбедног за све. 

 

2.ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Општи циљ: Побољшање квалитета мера подршке за лични и социјални развој сваког ученика/це. 

 

3.РЕСУРСИ 

Општи циљ: Унапређивање људских и просторних ресурса за реализацију наставног процеса. 

У реализацији планираних активности учествоваће директор школе, помоћници директора, стручни сарадници, наставници, одељењске старешине, 

ученици, родитељи, чланови школских тимова, чланови Школског одбора и Савета родитеља, органи локалне самоуправе. 
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ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН 

Индивидуални образовни план (ИОП) израђује се за ученике којим је због сметњи у развоју и инвалидитета, специфичних тешкоћа у учењу, 

социјалне ускраћености и других разлога потребна додатна подршка у образовању. Школа обезбеђује уклањање физичких и комуникацијских 

баријера и за ученика/цу доноси индивидуални образовни план (ИОП) чији је циљ постизање оптималног укључивања у редован образовно-

васпитни рад и осамостаљивање у вршњачком колективу. 

Право на индивидуални образовни план има дете и ученик који има потребу за додатном подршком у образовању и васпитању због тешкоћа у 

приступању, укључивању, учествовању или напредовању  у образовно-васпитном раду, ако те тешкоће утичу на остваривање општих исхода 

образовања и васпитања, а нарочито ако ученик: 

1) има тешкоће у учењу (због специфичних сметњи учења, или проблема у понашању и емоционалном развоју); 

2) има сметње у развоју или инвалидитет (телесне, моторичке, чулне, интелектуалне или вишеструке сметње или сметње  из спектра аутизма); 

3) потиче, односно живи у социјално нестимулативној средини (социјално, економски, културно, језички сиромашној средини или дуготрајно 

борави у здравственој, односно социјалној установи). 

Ученици са изузетним способностима такође имају право на обогаћен или прилагођен индивидуални образовни план. 

Индивидуализација и индивидуални образовни планови 

Након прикупљања свих потребних информација о дететовој образовној ситуацији и потребама прави се педагошки профил детета којим се 

одређују подручја у којима је детету/ученику потребна додатна подршка и мере индивидуализације, које се остварују путем: 

1) прилагођавања простора и услова у којима се одвија настава у школи (отклањање физичких баријера, осмишљавање додатних и посебних облика 

активности,  израде посебног распореда активности итд.); 

2) прилагођавања метода рада, наставних средстава и помагала и дидактичког материјала, а посебно приликом увођења нових садржаја, начина 

постављања задатака, праћења брзине и темпа напредовања, начина усвајања садржаја, провере знања, организације учења, постављања правила 

понашања и комуникације.  

Индивидуализација се спроводи према потреби, као саставни део образовно-васпитног рада . 
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ИОП је писани документ којим се планира додатна подршка у образовању и васпитању детета ако претходно прилагођавање и отклањање 

физичких и комуникацијских препрека није довело до остваривања општих исхода образовања и васпитања, односно до задовољавања образовних 

потреба ученика са изузетним способностима. 

ИОП се израђује према образовним потребама детета, односно ученика и може да буде: 

1) ИОП-1, по прилагођеном програму у коме се прецизно планира циљ пружања подршке која се односи на прилагођавање и обогаћивање простора 

и услова у којима се учи, прилагођавање метода рада, уџбеника и наставних средстава током образовно-васпитног процеса; акти вности и њихов 

распоред као и лица која пружају подршку 

2) ИОП-2, по измењеном програму у коме се, осим свега претходно наведеног, прецизно планира прилагођавање стандарда постигнућа ученика у 

односу на прописане и прилагођавање садржаја за један, више или за све предмете. Потребно је мишљење Интерресорне комисије, која одређује 

врсту подршке која је потребна ученику или помоћ персоналног асистента. 

3) ИОП-3, обогаћен и проширен програм који се примењује за ученике са изузетним способностима. 

Школа сарађује са локалном самоуправом, уколико постоји потреба за додатном финансијском подршком, као и са другом школом у којој ученик 

који остварује право на додатну подршку наставља стицање образовања. 

Индивидуални образови програми по предметима због поверљивости података налазе се  код стручних сарадника школе и чине прилог 

Школског програма. Број ученика за које се израђује индивидуални образовни план је променљив у току школске године. Ученика за ИОП-1 

тренутно има 17, док ученика за ИОП-2 има 6.  
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ПРОГРАМ  БЕЗБЕДНОСТИ  И ЗАШТИТЕ НА РАДУ 

Правилником о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика, број 354  из 2010. године ,основне школе „ Топлички школе“ за време 

боравка у Школи и за време извођења свих активности које организује Школа  прописују се мере, начин и поступак безбедности и здравља ученика 

Школе и начин њиховог спровођења.                                                    

Програм безбедности и заштите на раду обухвата следеће области: 

             1. Безбедност и здравље                                                                                   

Ученици имају право на заштиту и безбедност: 

1) за време остваривања образовно-васпитног рада у згради Школе у школској згради, школском дворишту и непосредној околини; 

2) ван школске зграде и школског дворишта - за време остваривања образовно-васпитног рада или других активности које организује Школа. 

Ученици имају право на заштиту и безбедност од: 

1) поступака других лица,  

2) болести и повреда, 

            3) пожара, поплаве, елементарних непогода и других природних појава које могу угрозити безбедност.                                                              

Одељењски старешина и наставници који с ученицима обрађују одговарајуће програмске садржаје обавезни су да ученике упознају са опасностима 

с којима се могу суочити за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује Школа, као и с начином понашања 

којим се те опасности избегавају или отклањају.                                                                

Ради спровођења мера за безбедности и здравље ученика, Школа сарађује са државним органима, органима општине Житорађа и другим 

субјектима с којима је таква сарадња потребна. 

 

      2. Сарадња са државним органима и организацијама и органима локалне самоуправе 

            У поступку прописивања и извршавања мера заштите и безбедности  ученика Школа сарађује са:  

1) Скупштином општине Житорађа; 

2) Министарством просвете - Школском управом у Нишу; 



448 

 

3) Министарством унутрашњих послова-Полицијска станица Житорађа; 

4) Центром за социјалан рад Житорађа; 

             6)   Министарством здравља – Домом здравља Житорађа 

           3. Безбедност и здравље у згради школе и школском дворишту 

           3.1. Заштита и безбедност од поступака других  лица                                

Заштита и безбедност ученика од поступака других лица обухвата: 

1) заштиту и безбедност од дискриминације; 

2) заштиту и безбедност од насиља, злостављања и занемаривања; 

3) заштиту и безбедност од страначког организовања и деловања. 

Остваривању овог вида заштите и безбедности ученика служе поштовање одредаба Правила понашања у Школи и активности стручног тима за 

заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. 

       У Школи је забрањено: физичко, психичко и социјално насиље; злостављње и занемаривање ученика, физичко кажњавање и вређање личности, 

односно сексуална злоупотреба ученика.  

   Посебним протоколом за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривање Министарства просвете и технолошког развоја прописане су 

превентивне активности и поступања, као и процедуре у школи у одговору на насиље и злостављање ученика. 

 Посебни протокол је обавезујући за све ученике, запослене, родитеље, односно старатеље ученика.                                                                                                                   

  У школи се одржава дежурство које изводе дежурни наставници (које одреди директор) и помоћно - техничко особље, у складу са процесом 

наставе. 

Дежурство почиње 30 минута пре почетка наставе, а завршава се 15 минута након завршетка последњег часа у смени. 

Наставник који организује допунски час или неке друге активности, дужан је да брине о боравку ученика од почетка до краја свих активности. 
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Ради остваривања заштите и безбедности ученика од болести и повреда, Школа: 

1) води бригу о уредности и чистоћи школских просторија и школског дворишта; 

2) води бригу о обављању прописаних лекарских прегледа запослених и ученика; 

3) предузима мере у случају промена код ученика које се односе на његово здравствено стање и о томе обавештава родитеље, односно 

старатеље; 

4) обавештава родитеља да је ученику, чије је здравствено стање може да представља опасност за друге ученике, забрањен долазак на 

наставу и дуге активности у Школи, док надлежни лекар не потврди да опасност не постоји. 

 

3. 2.  Осигурање ученика 

 

           Школа је у обавези 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. 

 

           3.3. Заштита и безбедност од болести и повреда 

                                               

Ради остваривања заштите и безбедности ученика од болести и повреда, Школа: 

1) води бригу о уредности и чистоћи школских просторија и школског дворишта; 

2) води бригу о обављању прописаних лекарских прегледа запослених и ученика; 

3) поступа по мерама надлежних органа донете по прописима у области здравства; 

4) према својим могућностима обезбеђује коришћење школског намештаја, наставних и других средстава који су безбедни  за употребу и 

одговарају психофизичким својствима ученика; 

5) према својим могућностима примењује стандарде и нормативе који се односе на школски простор, број ученика у одељењу и друге услове за 

обављање делатности; 
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6) обезбеђује надзор наставника или стручног сарадника за време рада на уређајима или с предметима који могу изазвати повреду, као и за време 

извођења активности које представљају потенцијалну опасност за настанак повреде;  

7) предузима мере у случају промена код ученика које се односе на његово здравствено стање и о томе обавештава његовог родитеља; 

8) родитеља ученика чије здравствено стање, према процени директора, помоћника директора, наставника или стручног сарадника, може 

представљати опасност за друге ученике и запослена лица, обавезује да таквог ученика одведе на одговарајући преглед и забрањује му долазак на 

наставу и друге активности које организује Школа, док надлежни лекар не потврди да опасност не постоји;                                    

4. Заштита и безбедност од пожара, поплаве, електричне струје, удара  грома и других опасних појава 

                                                             

Ради остваривања заштите и безбедности ученика од пожара, Школа је обавезна да се придржава Закона о заштити од пожара, пратећих прописа и 

свог општег акта о тој материји. 

5. Зaштита и безбедност ван зграде ван зграде школе и школског дворишта, за време остваривања образовно-васпитног рада и других 

активности које организује школа                                                  

На остваривање заштите и безбедности ученика за време боравка на излету, екскурзији или настави у природи, као и за време извођења неке  друге 

активности ван зграде Школе и школског дворишта, примењују се основне одредбе Правилника о мерама, начину и поступку заштите и 

безбедности ученика, а сходно се примењују његове одредбе о остваривању заштите и безбедности ученика у згради Школе и школском дворишту. 

 

Ученички парламент 
 

 У складу са Законом о основама система образовања и васпитања, у школи је организован Ученички парламент. 

Парламент чине по два представника сваког одељења седмог и осмог разреда у школи. 

Чланове парламента бирају ученици одељењске заједнице сваке школске године. Чланови парламента бирају председника, заменика председника и 

два представника који учествују у раду школског одбора, односно проширеног сазива школског одбора у складу са чланом 68. Закона о основном 

образовању и васпитању. 

 

 

 

План рада Ученичког парламента 
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IX 

Конституисање Ученичког парламента – избор председника,заменика и два представника за рад у Школском одбору 

Упознавање са правима и обавезама чланова Ученичког парламента у складу са чланом 88. Закона о основама 

система образовања и васпитања. 

Текућа питања 

X 

Упознавање са секцијама које раде у школи 

Упознавање правилника о дисциплинској и материјалној одговорности ученика 

Питања за директора школе 

Текућа питања 

XI 

Разматрање успеха и дисциплине ученика на првом тромесечју 

Упознавање правилника о безбедности ученика 

Текућа питања 

XII 

Договор око прославе Нове године и Светог Саве 

Разматрање успеха и дисциплине ученика на првом полугодишту 

Текућа питања и проблеми ученика 

II 

Завршни испит - разговор 

Разговор око изостајања ученика са наставе 

Позив за професора – питања ученика 

Текућа питања 

III 

Хуманитарна акција Ученичког парламента 

Упознавање са резултатима са такмичења ученика 

Учешће ученика у манифестацијама школе и ван ње 

Текућа питања 

V 

Извештај о хуманитарној акцији 

Припрема за полагање завршног испита 

Разматрање успеха и дисциплине ученика на трећем класификационом периоду 

Предлог садржаја програма Ученичког парламента за наредну школску годину 

Текућа питања 
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На основу члана 119. став 1. тачка  2.  Закона о основама система образовања и васпитања (  Службени гласник Републике Србије 88 /2017. године ) 

Школски одбор Основне школе ,, Топлички хероји “ у Житорађи на седници одржаној дана 29. 06. 2018. године доноси :  

 

 

- Школски програм на период од четири године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Житорађи, 29. 06. 2018. године                                                                                                  Председник Школоског одбора, 

                                                                                                                                                   ___________________________________ 
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	1) прилагођавања простора и услова у којима се одвија настава у школи (отклањање физичких баријера, осмишљавање додатних и посебних облика активности,  израде посебног распореда активности итд.);
	2) прилагођавања метода рада, наставних средстава и помагала и дидактичког материјала, а посебно приликом увођења нових садржаја, начина постављања задатака, праћења брзине и темпа напредовања, начина усвајања садржаја, провере знања, организације уче...
	Индивидуализација се спроводи према потреби, као саставни део образовно-васпитног рада .
	ИОП је писани документ којим се планира додатна подршка у образовању и васпитању детета ако претходно прилагођавање и отклањање физичких и комуникацијских препрека није довело до остваривања општих исхода образовања и васпитања, односно до задовољавањ...
	ИОП се израђује према образовним потребама детета, односно ученика и може да буде:
	1) ИОП-1, по прилагођеном програму у коме се прецизно планира циљ пружања подршке која се односи на прилагођавање и обогаћивање простора и услова у којима се учи, прилагођавање метода рада, уџбеника и наставних средстава током образовно-васпитног проц...
	2) ИОП-2, по измењеном програму у коме се, осим свега претходно наведеног, прецизно планира прилагођавање стандарда постигнућа ученика у односу на прописане и прилагођавање садржаја за један, више или за све предмете. Потребно је мишљење Интерресорне ...
	3) ИОП-3, обогаћен и проширен програм који се примењује за ученике са изузетним способностима.
	Школа сарађује са локалном самоуправом, уколико постоји потреба за додатном финансијском подршком, као и са другом школом у којој ученик који остварује право на додатну подршку наставља стицање образовања.



