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Школски програм  

  
Према члану  27.  Закона  о основном образовању и васпитању школски програм је документ на основу којег се остварује развојни план и укупан 
образовно-васпитни рад у школи.  
Школски програм представља основу на којој сваки наставник и стручни сарадник планира и реализује свој рад.  
Школски програм омогућава оријентацију ученика и родитеља, односно старатеља у избору школе, праћење квалитета образовно-васпитног процеса и 
његових резултата, као и процену индивидуалног рада и напредовања сваког ученика.  
Школски програм се доноси на основу наставног плана и програма у складу са Законом.   
Поједини делови школског програма иновирају се у току његовог остваривања.  Школа објављује школски програм у складу са Законом и 
општим актом школе.  
  
Школски програм садржи:   
1) циљеве школског програма;  
2) наставни план основног образовања и васпитања;   
3) програме обавезних и изборних предмета по разредима, са  начинима и поступцима за њихово остваривање;  
4) програм допунске и додатне наставе;   
5) програм културних активности школе;  
6) програм школског спорта и спортских активности;  
7) програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програми превенције  других облика ризичног понашања; 8) програм слободних активности 

ученика;  
9) програм професионалне оријентације;  
10) програм здравствене заштите;  
11) програм социјалне заштите;   
12) програм заштите животне средине;  



13) програм сарадње са локалном самоуправом  
14) програм сарадње са породицом;  
15) програм излета, екскурзија и наставе у природи;  
16) програм рада школске библиотеке;  
17) начин остваривања других области развојног плана школе који утичу  на образовно-васпитни рад.  
Индивидуални образовни планови свих ученика који се образују по индивидуалном образовном плану чине прилог школског програма.   
Када школа реализује факултативни предмет, његов програм саставни је део школског програма. Саставни део школског програма је и програм 
безбедности и здравља на раду који обухвата заједничке активности школе, родитеља, односно старатеља и јединице локалне самоуправе, усмерене на 
развој свести за спровођење и унапређивање безбедности и здравља на раду.  
Школски програм за образовање одраслих, школски програм за музичко образовање и васпитање, школски програм за балетско образовање и васпитање, 
предшколски програм, односно припремни предшколски програм део су школског програма када их школа остварује.  
У оквиру школског програма основна музичка, односно основна балетска школа може да остварује и програм музичког, односно балетског васпитања и 
образовања за децу предшколског узраста у трајању до једне године.  
У оквиру школског програма, за децу и ученике који не познају српски језик, школа може да реализује и програм за стицање елементарних знања из 
српског језика.  
 
Начела израде школског програма према Члану 28  Закона о основном образовању и васпитању су :   
 
1) усмерености на процесе и исходе учења;  
2) заснованости на стандардима, уз систематско праћење и процењивање квалитета програма;  
3) уважавања узрасних карактеристика у процесу стицања знања и вештина, формирања ставова и усвајања вредности код ученика;  
4) хоризонталне и вертикалне повезаности у оквиру предмета и између различитих  наставних предмета;   
5) поштовања индивидуалних разлика међу ученицима у погледу начина учења и брзине напредовања, као и могућности личног избора у слободним 
активностима;   
6) заснованости на партиципативним, кооперативним, активним и искуственим методама  наставе и учења;  
7) уважавања искуства, учења и знања која ученици стичу ван школе и њихово повезивање са садржајима наставе;  
8) развијања позитивног односа ученика према школи и учењу, као и подстицања учениковог интересовања за учење и образовање у току целог 
живота;  
9) коришћења позитивне повратне информације, похвале и награде као средства за  мотивисање ученика;  
10) уважавање узрасних карактеристика у процесу психофизичког развоја обезбеђивањем услова за живот и рад у школи.  
  
НАЗИВ, ВРСТА И ТРАЈАЊЕ   
  



Основно  образовање и васпитање остварује се на на основу Школског програма за први и други циклус основног образовања и васпитања. Школски 
програм доноси Школски одбор, по правилу сваке четврте године. Школски програм доноси се на основу наставног плана и програма , односно програма 
одређених облика стручног образовања. Школским програмом обезбеђује се остваривање принципа циљева  стандарда постигнућа, према потребама 
ученика и родитеља, односно старатеља и локалне заједнице.   
Школски програм за први и други циклус основног образовања и васпитањаје 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.  
 
  ЈЕЗИК НА КОМЕ СЕ ПРОГРАМ ОСТВАРУЈЕ  : српски језик  
  
 Полазне основе за израду Школског програма су:  
  
1. Закон о основном образовању и васпитању (''Службени гласник РС'' број 55/2013.)  
2. Закон о основама система образовања (''Службени гласник РС'' број 72/2009, и  55/2013.)  
3. Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и васпитања («Службени гласник РС-Просветни 

гласник» бр. 10/04, 20/04 и 1/05, 1/06.)  
4. 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. 7/2007.)  
5. Правилник о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања («Сл. гласник РС- Просветни гласник» бр. 8/2013.)  
6. Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања («Сл.гласник РС- Просветни гласник» бр. 8/2013.)  
7. Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања («Сл. гласник РС- Просветни гласник» бр. 8/2013.)  
8. Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање-сазнање о себи и другима за основну школу («Просветни гласник» бр. 
5/01,8/03, 10/03, 20/04, 1/05, 9/05, 15/05, 6/06, 7/07, 4/07,6/08.)  
9. Правилник о наставном плану и програму Верска настава за први разред основне школе («Просветни гласник», бр.5/01, 10/2004,  23/04, 9/05, 
1/2006, 7/08.)   
10. Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи (''Просветни гласник'' РС 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 3/05, 
5/05, 2/07, 3/07, 4/07,  17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08 и 8/08.)  
11. Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2013/14. годину   
12. Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи (''Просветни гласник'' РС 

2/92, 2/2000.)  
13. Правилнику о условима и поступку напредовања ученика  у основној школи  (»Службени гласник РС» – 47/94.)  
14. Стручно упутство за организовање наставе техничког образовања, хора и оркестра и спортских активности у основној школи, бр. 610-00-71/93-02 

од 21.јуна 1993. године  
15. Уредбa о организовању и остваривању Верске наставе  и алтернативних предмета основне школе (''Службени гласник РС бр. 46/2001.)  



16. Правилник о стандардима квалитета уџбеника и упутство о њиховој употреби („Просветни гласник“ бр.1/2010.)  
17. Правилник о плану уџбеника  („Просветни гласник“ бр.1/2010.)  
18. Правилник о изменама и допунама правилника о наставном плану и програму основног образовања („Просветни гласник“ бр.2/2010.)  
19. Правилник о изменама и допунама правилника о наставном плану и програму за други циклус основног образовања и васпитања и наставног 

програма за пети разред  („Просветни гласник“ бр.4/2013.)  
20. Правилник о изменама и допунама правилника о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и васпитања(„Просветни 

гласник“ бр.2/2010.)  
21. Правилник о општим стандардимаа постигнућа- образовни стандарди за крај обавезног образовања („Просветни гласник“ бр.5/2010.)  
22. Правилник о изменама и допунама Правилника о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања („Просветни гласник“ 

бр.7/2010.)  
  
23. Правилник о изменама и допунама Правилника о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног и васпитања и наставном 

програму за трећи разред („Просветни гласник“ бр.1/2013.)  
24. Правилник о програму за остваривање екскурзије у првом и другом циклусу основног образовања и васпитања(„Просветни гласник“  бр. 7/2010.)  
25. Правилник о општим стандрдима постигнућа-образовни стандрди   за крај обавезног образовања(,,Просветни гласник“ бр.5/2010.)  
26. Правилник о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања за предмете:српски језик,математика и природа и 

друштво(,,Просветни гласник“ бр.5/2011.) 27.  Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању  (,,Просветни гласник“ 
бр.67/2013.)  

28. Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и васпитања (,,Просветни гласник“ бр.4/2013.)  
29. Правилник о наставном плану и програму за четврти  разред основног образовања и васпитања (,,Просветни гласник“ бр.1/2013.)  
30. Правилник о наставном плану и програму за први,  други , трећи и четврти разред основног образовања и васпитања (,,Просветни гласник“ 
бр.7/2011.)  
    
  УВАЖАВАЊЕ УЗРАСНИХ, РАЗВОЈНИХ И ИНДИВИДУАЛНИХ КАРАКТЕРИСТИКА  

ДЕЦЕ  
  
 Да би се разлике међу ученицима у погледу начина учења и брзине напредовања поштовале односно уважавале неопходно је да се настава и образовање 
индивидуализује. То значи да се садржаји рада, степен њихове сложености и облици организације процеса учења прилагођавају индивудуалним 
особеностима, интересовањима и потребама како би се сваком ученику омогућило да развије знање и вештине дефинисане циљевима и задацима 
образовања.   
  
ПОТРЕБЕ ДЕЦЕ И ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  

  



 Родитељи су исказали потребу да се код деце развијају  вештине за свакодневне животне ситуације, као и потребу да се развија критички став према 
реалном свету, подстичући децу на развијање истраживачког духа. Узети су у обзир и подаци о потребама локалне заједнице ( све више се  намеће потреба 
за развијањем еколошке свести код деце као и за буђење љубави према природи и животном окружењу, развијање емпатије/сензибилитета према људима 
који имају посебне потребе).   
  
Општи принципи система образовања и васпитања  
  
Систем образовања и васпитања мора да обезбеди за сву децу, ученике и одрасле:   

1. једнако право и доступност образовања и васпитања без дискриминације и издвајања по основу пола, социјалне, културне, етничке, религијске или 
друге припадности, месту боравка, односно пребивалишта, материјалног или здравственог стања, тешкоћа и сметњи у развоју и инвалидитета, као 
и по другим основама;   

2. квалитетно и уравнотежено образовање и васпитање, засновано на тековинама и достигнућима савремене науке и прилагођено узрасним и личним 
образовним потребама сваког детета, ученика и одраслог;   

3. образовање и васпитање у демократски уређеној и социјално одговорној установи у којој се негује отвореност, сарадња, толеранција, свест о 
културној и цивилизацијској повезаности у свету, посвећеност основним моралним вредностима, вредностима правде, истине, солидарности, 
слободе, поштења и одговорности и у којој је осигурано пуно поштовање права детета, ученика и одраслог;   

4. усмереност образовања и васпитања на дете и ученика кроз разноврсне облике наставе, учења и оцењивања којима се излази у сусрет различитим 
потребама ученика, развија мотивација за учење и подиже квалитет постигнућа;   

5. једнаке могућности за образовање и васпитање на свим нивоима и врстама образовања и васпитања, у складу са потребама и интересовањима деце, 
ученика и одраслих, без препрека за промене, настављање и употпуњавање образовања и образовање током целог живота;   

6. оспособљеност за рад ученика и одраслих усклађену са савременим захтевима професије за  
коју се припремају.   

  
 Систем образовања и васпитања својом организацијом и садржајима обезбеђује и:  1) ефикасну сарадњу са породицом укључивањем родитеља, 
односно старатеља ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања;   
2) разноврсне облике сарадње са организацијама надлежним за послове запошљавања и локалном заједницом и широм друштвеном средином како би 
се постигао пун склад између индивидуалног и друштвеног интереса у образовању и васпитању;   
3) ефикасност, економичност и флексибилност организације система ради постизања што бољег учинка;  4) отвореност према педагошким и 
организационим иновацијама.   
 У остваривању принципа, посебна пажња посвећује се:   

  
1) правовременом укључивању у различите видове предшколског васпитања и образовања;  2) адекватној припремљености за школско учење и за 
прелазак на више нивое образовања и васпитања;   



3) могућности да ученици и одрасли са изузетним способностима (талентовани и обдарени), без обзира на сопствене материјалне услове имају 
приступ одговарајућим нивоима образовања и установама, као и идентификацији, праћењу и стимулисању ученика са изузетним способностима, као 
будућег научног потенцијала;   
4) могућности да деца, ученици и одрасли са сметњама у развоју и са инвалидитетом, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ свим 
нивоима образовања у установама, а лица смештена у установе социјалне заштите, болесна деца, ученици и одрасли остварују право на образовање за 
време смештаја у установи и током болничког и кућног лечења; 4а) смањењу стопе осипања из система образовања и васпитања, посебно особа из 
социјално угрожених категорија становништва и неразвијених подручја, особа са сметњама у развоју и инвалидитетом и других особа са специфичним 
тешкоћама у учењу и подршци њиховом поновном укључењу у систем, у складу са принципима инклузивног образовања;  
4б) каријерном вођењу и саветовању запослених, ученика и одраслих усмереном ка личном развоју појединца и напредовању у образовном и 
професионалном смислу;  
5) остваривању права на образовање, без угрожавања других права детета и других људских права.   

  
Право на образовање и васпитање  
  
Свако лице има право на образовање и васпитање.  
 Грађани Републике Србије једнаки су у остваривању права на образовање и васпитање, без обзира на пол, расу, националну, верску и језичку припадност, 
социјално и културно порекло, имовно стање, узраст, физичку и психичку конституцију, сметње у развоју и инвалидитет, политичко опредељење или 
другу личну особину.  
Лица са сметњама у развоју и са инвалидитетом имају право на образовање и васпитање које уважава њихове образовне и васпитне потребе у редовном 
систему образовања и васпитања, у редовном систему уз појединачну, односно групну додатну подршку или у посебној предшколској групи или школи, у 
складу са овим и посебним законом.  
Лица са изузетним способностима имају право на образовање и васпитање које уважава њихове посебне образовне и васпитне потребе, у редовном 
систему, у посебним одељењима или посебној школи, у складу са овим и посебним законом.  
Страни држављани и лица без држављанства имају право на образовање и васпитање под истим условима и на начин прописан за држављане Републике 
Србије.  

СВРХА И ЦИЉЕВИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
 

 Сврха програма образовања  
- Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке, математичке, научне, уметничке, културне, здравствене, еколошке и 
информатичке писмености, неопходне за живот у савременом и сложеном друштву.  
- Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно задовољава сопствене потребе и интересе, развија 
сопствену личност и потенцијале, поштује друге особе и њихов идентитет, потребе и интересе, уз активно и одговорно учешће у економском, друштвеном 
и културном животу и допринос демократском, економском и културном развоју друштва.  



 
ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

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

2. стицање квалитетних знања и вештина и формирање вредносних ставова (у даљем тексту: знања, вештине и ставови), језичке, математичке, научне, 
уметничке, културне, техничке, информатичке писмености, неопходних за живот и рад у савременом друштву;   

3. развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса;   
4. развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација, уз вешто и ефикасно коришћење информационо-

комуникационих технологија;   
5. оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у даљем образовању, професионалном раду и свакодневном 

животу;   
6. развој мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење, учење и образовање током целог живота и укључивање у међународне образовне 

и професионалне процесе;   
7. развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и изражавања свог мишљења;   
8. оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог развоја и будућег живота;   
9. развој кључних компетенција потребних за живот у савременом друштву, оспособљавање за рад и занимање стварањем стручних компетенција, у 

складу са захтевима занимања, развојем савремене науке, економије, технике и технологије;   
10. развој и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких 

способности;   
11. развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине, еколошке етике и заштите животиња;   
12. развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне и ефикасне сарадње са другима и спoсобности за тимски рад и 

неговање другарства и пријатељства;   
13. развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски уређеном и хуманом друштву заснованом на поштовању људских и 

грађанских права, права на различитост и бризи за друге, као и основних вредности правде, истине, слободе, поштења и личне одговорности;   
14. формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности држави 

Србији, поштовање и неговање српског језика и свог језика, традиције и културе српског народа, националних мањина и етничких заједница, 
других народа, развијање мултикултурализма, поштовање и очување националне и светске културне баштине;   

15. развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне  
равноправности, толеранције и уважавање различитости.   

   
        Општи исходи и стандарди образовања и васпитања  
 



Општи исходи образовања и васпитања резултат су целокупног процеса образовања и васпитања којим се oбезбеђује да деца, ученици и одрасли 
стекну знања, вештине и вредносне ставове кojи ће допринети њиховом развоју и успеху, развоју и успеху њихових породица, заједнице и друштва у 
целини.  
Систем образовања и васпитања мора да обезбеди све услове да деца, ученици и одрасли постижу опште исходе, односно буду оспособљени да:  

1. усвајају и изграђују знање, примењују и размењују стечено знање;   
2. науче како да уче и да користе свој ум;   

2а) овладају знањима и вештинама потребним за наставак школовања и укључивање у свет рада;  
3. идентификују и решавају проблеме и доносе одлуке користећи критичко и креативно мишљење;   
4. раде ефикасно са другима као чланови тима, групе, организације и заједнице;   
5. одговорно и ефикасно управљају собом и својим активностима;   
6. прикупљају, анализирају, организују и критички процењују информације;   
7. ефикасно комуницирају користећи се разноврсним вербалним, визуелним и симболичким средствима;   
8. ефикасно и критички користе науку и технологију, уз показивање одговорности према свом животу, животу других и животној средини;   
9. схватају свет као целину повезаних система и приликом решавања конкретних проблема разумеју да нису изоловани;   
10. покрећу и спремно прихватају промене, преузимају одговорност и имају предузетнички приступ и јасну оријентацију ка остварењу циљева и 

постизању успеха.   
Oстваривање општих исхода образовања и васпитања обезбеђује се укупним образовноваспитним процесом на свим нивоима образовања, кроз све 

облике, начине и садржаје рада.  
Стандарди образовања и васпитања обухватају:  

1. опште и посебне стандарде знања, вештина и вредносних ставова ученика и одраслих (у даљем тексту: општи и посебни стандарди постигнућа);   
2. стандарде знања, вештина и вредносних ставова (у даљем тексту: компетенције) за професију наставника и васпитача и њиховог професионалног 

развоја;   
3. стандарде компетенција директора, просветног инспектора и просветног саветника;  4. стандарде квалитета уџбеника и наставних средстава;   
5. стандарде квалитета рада установе.   
Стандарди постигнућа јесу скуп исхода образовања и васпитања који се односе на сваки ниво, циклус, врсту образовања, образовни профил, разред, 

предмет, односно модул.  
Општи стандарди постигнућа утврђују се на основу општих исхода образовања и васпитања по нивоима, циклусима и врстама образовања и васпитања, 
односно образовним профилима.  
Посебни стандарди постигнућа утврђују се према разредима, предметима, односно модулима, на основу општих исхода образовања и васпитања и општих 
стандарда постигнућа.  
За ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога то потребно, посебни стандарди постигнућа могу да се 
прилагођавају сваком појединачно, уз стално праћење његовог развоја.  
За ученика са изузетним способностима посебни стандарди постигнућа могу да се прилагођавају сваком појединачно, уз стално праћење развоја.  



 
ПРИНЦИПИ НА КОЈИМА СЕ ЗАСНИВА ОБРАЗОВНИ ПРОЦЕС  

  
• Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке, математичке, научне, уметничке, културне, здравствене, еколошке и 

информатичке писмености, неопходне за живот у савременом и сложеном друштву  
• Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно задовољава сопствене потребе и интересе, развија 

сопствену личност и потенцијале, поштује друге особе и њихов идентитет, потребе и интересе, уз активно и одговорно учешће у економском, 
друштвеном и културном животу и допринос демократском, економском и културном развоју друштва.  

  
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА 
 
Програм се остварује применом различитих метода и облика рада, у складу са садржајима. Приликом планирања и избора начина рада предност се, када је 
то могуће, даје методама које  стављају нагласак на активности ученика, чиме се омогућава стицање виших нивоа знања, развој когнитивних и других 
вештина и способности.  

Смислено учење 

Карактеристике 

 Селекција онога што је битно, разумевање и повезивање са постојећим знањем  

Активности наставника 

 Утврђивање претходних знања и искустава која ученици имају о градиву које треба да уче 

 Повезивање нових знања са животним искуствима, са претходним знањима из датог предмета, са знањима из других предмета 

 Проблемско излагање садржаја (одговарање на питања, решавање проблема) 
 Подстицање ученика да постављају питања чим им нешто није јасно 

 Излагање прво општег контекста, кључне тезе, идеје, а тек затим периферних појмова и информација 

 Прецизно и тачно дефинисање појмова, са нужним наглашавањем сличности и разлика међу додирним појмовима 

 Објашњавање неке нове речи и новог појма преко оних за које смо проверили да их ученик зна 

 Коришћење различитих техника да се дође до истог резултата, излагање градива на више различитих начина 

 Презентовање  истог садржаја из више различитих перспектива, углова 

 Вежбање ученика у разликовању чињеница од хипотеза и интерпретација... 
  

Активности ученика 

 Постављање питања 

 Тражење информација и објашњења 



 Повезивање новог са већ постојећим знањем 

 Извођење закључака 

Практично учење 

Карактеристике 

 Практично механичко учење- учење практичних моторичких вештина које се морају строго научити, као што су: пливање, руковање разним техничким уређајима, 
вожња бицикла, аутомобила, како се покреће програм рачунара, како се држи оловка... 

 Практично смисаоно учење- учење сложених практичних вештина уз разумевање њиховог смисла: учење техника цртања и сликања, свирања на музичким 
инструментима...  

Активности наставника 

Практично механичко учење 

 Давање упутства о ономе што треба научити,  
 Осигуравање средства чије руковање треба научити,  
 Давање обрасца вештине која се учи,  
 Извођење активност пред ученицима,  
 Вршење надзора над практичним радом ученика и кориговање га када је то потребно... 

 

Практично смисаоно учење 

 Организовање процеса учења  
 Припрема услова за такво учење,  
 Демонстрација како се изводе практичне активности,  
 Праћење и контрола тока учења... 

  

Активности ученика 

Практично механичко учење 

 Практиковање (практично извођење) вештине која се учи,  
 Понављање делатности уз евентуално кориговање грешака,  
 Техничко усавршавање вештине... 

 

Практично смисаоно учење 

 разумевање смисла практичних радњи (поступака) који се уче, 
 практично извођење,  
 техничко усавршавање наученог,  
 повећавање тачности, брзине и прецизности извођења поступака који се учи....  
 Стицање умења (како се нешто ради), наспрам знања. 



 

Рецептивно учење 

Карактеристике 

 Усвајање знања или умења која су прописана; 
 Примање готових знања, презентованих вербално, која је потребно с разумевањем усвојити; 
 Највећи део школског садржаја усваја се кроз рецептивно учење;  
 Рецептивним учењем могу се примати постојећа знања, али се не могу креирати нова. 

Активности наставника 

 Презентовање знања  

  

Активности ученика 

 Ученик не долази самостално до знања, не открива их, него их добија и усваја; 

 Меморисање садржаја. 

 

Учење путем открића 

Карактеристике 

 Самостално долажење до сазнања 

 Стицање неких умења, вештина, а не стицање одређене суме знања 

Активности наставника 

 Прилагођавање задатка способностима ученика 

 Одређивање потребног материјала 

 Избор приступа у решавању проблема 

 Вођење процеса решавања 

 Постављање питања, дискутовање са ученицима 

 Праћење активности ученика  

Активности ученика 

 Уочавање, дефинисање и прецизирање проблема 

 Самостално прикупљање и анализирање чињеница које су потребне за решења 

 Давање идеја за решавање проблема 



Конвергентно (логичко) учење 

Карактеристике 

 Заснива се на ригорозним правилима логичког мишљења, нпр. алгоритам за решавање неких математичких задатака 

Дивергентно (стваралачко) учење 

Карактеристике 

 Подразумева стварање што већег броја идеја, оригиналних, креативних...  
 Флексибилност мишљења 

 Откривање алтернативних начина решавања једног истог проблема,  нпр. Писање слободног састава. 
 Циљеви ове методе учења јесу подстицање иницијативности и самосталности, неговање стваралаштва (тј. способности за проналажење властитих и оригиналних 

решења). 

Активности наставника 

 Стварање услова за стваралаштво 

 Подстицање климе опуштености 

 Уважавање свих идеја  

Активности ученика 

 Продуковање великог броја идеја 

 Проналажење оригиналних, неуобичајених и не честих решења 

Флексибилност у мишљењу 

Интерактивно (кооперативно) учење 

Карактеристике 

 Кооперативно учење наставник-ученик и кооперативно учење у групама ученика 

 Мотивисање ученика за рад и учење;  
 Активно учешће ученика у раду;  
 Приближавање ученицима апстрактних појмова;  
 Развијање осећаја припадности, прихваћености , осећаја обавеза и одговорности;  
 Способност повезивања и примене претходних знања 

Активности наставника 

 Припремање дидактичких средстава,  
 Планирање тока часа, 
 Стварање проблемске ситуације;  



 Организовање; 
 Партнерски однос у решавању проблема   

Активности ученика 

 Решавање проблемске ситуације, 
 Извођење практичних и интелектуалних радњи 

 

ОЦЕЊИВАЊЕ  
Оцењивање ученика зависи од предмета, модула и узраста ученика. Оцењује се: 

 Вештина изражавања и саопштавања 

 Разумевање, повезивање, примена и вредновање научених поступака и процедура 

 Рад са подацима и рад на различитим врстама текстова  
 Уметничко изражавање и разумевање уметничких дела 

 Моторичке вештине, руковање прибором, алатом и технологијама и извођење радних задатака 

 Практично извођење онога што је учено, и провера разумевања изведеног 

 Иницијативност, самосталност у раду 

 Креативност, степен оригиналности процеса решавања 

 
Критеријуми оцењивања се дефинишу за сваки предмет и разред посебно, и одштамапани су у посебном документу који чини саставни део Школског 
програма. 
 
Ученици се оцењују путем: 

 Усмене провере потигнућа 

 Писмене провере постигнућа 

 Практичног рада 

 Оцењивања активности ученика и резултата његовог рада, у које спадају: 
- излагање и представљање (изложба радова, резултати истраживања, модели, цртежи, постери, дизајнерска решења и др.) 
- учешће у дебати и дискусији 

- писање есеја 

- писање домаћих задатака 

- учешће у различитим облицима групног рада 

- рад на пројектима 

- збирка одабраних ученикових продуката рада-портфолио 

 
 

 НАСТАВНИ ПЛАН ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 



 

НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ПРВИ ЦИКЛУС  ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА   
 

Ред. 
број  

А.ОБАВЕЗНИ 
НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТИ  

ПРВИ 
РАЗРЕД  

ДРУГИ РАЗРЕД  ТРЕЋИ РАЗРЕД  ЧЕТВРТИ РАЗРЕД  

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

1.  
Српски језик  

5  180  5  180  5  180  5  180  

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

3.  Математика  5  180  5  180  5  180  5  180  

4.  Свет око нас  2  72  2  72  -  -  -  -  

5.  Природа и друштво  -  -  -  -  2  72  2  72  

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

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

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

УКУПНО: А  19 684 20 720 20 720 20 720 

Ред. 
број  

Б.ИЗБОРНИ 
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ  

                

1.  Верска 
настава/грађанско 
васпитање1 

1  36  1  36  1  36  1  36  

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



3.  Рука у тесту - 
Откривање света  1  36  1  36  1  36  1  36  

4.  Чувари природе  1  36  1  36  1  36  1  36  

5.  Лепо писање  1  36  1  36  1  36  1  36  

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

УКУПНО:Б  2  36 2  36 2  72  2  72  

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

_____________  
1. Школа је дужна да са листе изборних наставних предмета, поред обавезних изборних наставних предмета, понуди још три изборна, од којих 

ученик бира један предмет према својим склоностима.  
2. Ученик бира један од понуђених обавезних изборних наставих предмета и изучава га до краја првог циклуса.  
 

 

 

 

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни наставни предмети  
 

Ред. 
број  

ОБЛИК 
ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ 
РАДА  

ПРВИ 
РАЗРЕД  

ДРУГИ 
РАЗРЕД  

ТРЕЋИ 
РАЗРЕД  

ЧЕТВРТИ 
РАЗРЕД  

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

1.  Редовна настава  21  756  22  792  22  792  22  792  

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

3.  Додатни рад  -  -  -  -  -  -  1  36  

4. Пројектна настава 1 36 - - - - - - 



5.  Настава у природи**  7 – 10 дана 
годишње  

7 – 10 дана 
годишње  

7 – 10 дана 
годишње  

7 – 10 дана 
годишње  

** Напомена:Настава у природи организује се за ученике од првог до четвртог разреда, у трајању од 7 до 10 дана, уз писмену сагласност родитеља, за 
најмање две трећине ученика одељења..  
За ученике који не одлазе на наставу у природи школа је дужна да организује наставу.  

  

Ред. 
број  

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 
ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ 
РАДА  

ПРВИ 
РАЗРЕД  

ДРУГИ 
РАЗРЕД  

ТРЕЋИ 
РАЗРЕД  

ЧЕТВРТИ 
РАЗРЕД  

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

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

2.  Друштвене, техничке, 
хуманитарне, спортске и 
културне активности  

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

3.  Екскурзија  1-3 дана 
годишње  

1-3 дана 
годишње  

1-3 дана 
годишње  

1-3 дана 
годишње  

 

НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА  
 

Ред. 
број  

А. ОБАВЕЗНИ 
НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТИ  

ПЕТИ 
РАЗРЕД  

ШЕСТИ 
РАЗРЕД  

СЕДМИ 
РАЗРЕД  

ОСМИ 
РАЗРЕД  

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

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

2.  Страни језик  2  72  2  72  2  72  2  68  

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

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



5.  Историја  1  36  2  72  2  72  2  68  

6.  Географија  1  36  2  72  2  72  2  68  

7.  Физика  -  -  2  72  2  72  2  68  

8.  Математика  4  144  4  144  4  144  4  136  

9.  Биологија  2  72  2  72  2  72  2  68  

10.  Хемија  -  -  -  -  2  72  2  68  

11. Техника и технологија 2 72 2 72 - - - - 

12.  Техничко и 
информатичко 
образовање  

- - - - 2  72  2  68  

13. Информатика и 
рачунарство 

1 36 1 36 - - - - 

13.  Физичко васпитање  2  72  2  72  2  72  2  68  

УКУПНО: А  24  864  25 
  

900  26  936  26  884  

Ред.  Б. ОБАВЕЗНИ 
ИЗБОРНИ 
НАСТАВНИ  

                        

број  ПРЕДМЕТИ          

1  Верска 
настава/Грађанско 
васпитање1  

1  36  1  36  1  36  1  34  



2.  Страни језик2  2  72  2  72  2  72  2  68  

3.  Физичко васпитање – 
изабрани спорт3  

1  36  1  36  1  36  1  34  

УКУПНО: Б  4  144  4  144  4  144  4  136  

УКУПНО: А + Б  27  972  28 1008 
 

30  1080  30  1020 
  

1  Чувари природе  1  36  1  36  -  -        

2.  Домаћинство   1  36  1  36  1  36  1  34  

3.  Шах   1  36  1  36  1  36  1  34  

4.  Хор и оркестар  1  36  1  36  1  36  1  34  

5. Информатика и 
рачунарсво 

1 36 1 36 1 36 1 34 

   
УКУПНО: B  

5 180 5  180  5 180  5  170 

   
УКУПНО: А + Б + В  

29  1044 
  

30 
  

1080 
  

32  1152 
  

33  1088 
  

 
 
1. Ученик бира један од понуђених наставних предмета и изучава га до краја другог циклуса.  
2. Ученик бира страни језик са листе страних језика коју нуди школа у складу са својим кадровским могућностима и изучава га до краја другог 
циклуса  
3. Ученик бира спортску грану са листе коју нуди школа на почетку школске године  
4. Школа је дужна да, поред обавезних изборних предмета са листе Б, понуди још најмање четири изборна предмета са листе В, за сваки разред, 
од којих ученик бира један предмет, према својим склоностима, на почетку школске године  

 Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни наставни предмети  



Ред. 
број  

ОБЛИК 
ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ  

РАДА  

ПЕТИ 
РАЗРЕД  

ШЕСТИ 
РАЗРЕД  

СЕДМИ 
РАЗРЕД  

ОСМИ 
РАЗРЕД  

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

1.  Редовна настава  
28 
  

1008 
  

29 
  

1044 
  

31 
  

1116 
  

31 
  

1054 
  

2.  Допунска 
настава  

1   36   1   36   1   36    1  34   

3.  Додатни рад  1  36  1  36  1  36  1  34  

Ред. 
број  

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ  

РАДА  

ПЕТИ  
РАЗРЕД  

ШЕСТИ 
РАЗРЕД  

СЕДМИ 
РАЗРЕД  

ОСМИ 
РАЗРЕД  

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

1.  Обавезне ваннаставне 
активности  

                        

   Час одељењског старешине  1  36  1  36  1  36  1  34  

2.  Слободне активности                          

   
Друштвене, техничке, 
хуманитарне, спортске и 
културне активности  

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

   Екскурзија  
До 2 дана 
годишње  

До 2 дана 
годишње  

До 2 дана 
годишње  

До 3 дана 
годишње  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПО РАЗРЕДИМА 

  

ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА, ДОДАТНЕ И ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ У ПРВОМ РАЗРЕДУ 
 
СРПСКИ ЈЕЗИК - ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 180 

 
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ ЈОРДАН ЂУКАНОВИЋ“ ВАРДА 

 ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

РЕДНИ БРОЈ А. ОБАВЕЗНИ 
ПРЕДМЕТИ 

НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ 

1.  Српски језик 5 180 

2.  Страни језик- 

енглески језик 

2 72 

3.  Математика  5 180 

4.  Свет око нас 2 72 

5.  Ликовна култура 1 36 

6.  Музичка култура 1 36 

7.  Физичко и 
здравствено 
васпитање 

3 108 

УКУПНО А: 19 684 

 

РЕДНИ БРОЈ Б. ИЗБОРНИ НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ 



ПРЕДМЕТИ 

1.  Верска настава  -  
православни  
катихизис 
(веронаука) 
 

1 36 

2.  Грађанско 
васпитање 

1 36 

                                                  УКУПНО Б: 1 36 

УКУПНО А+Б 20 720 

 

ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ, ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И 
АКТИВНОСТИ 

РЕДНИ БРОЈ ОБЛИК 
ОБРАЗОВНО- 

ВАСПИТНОГ 
РАДА 

НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ 

1.  Редовна настава 20 720 

2.  Пројектна настава 1 36 

3.  Допунска настава 1 36 

4.  Настава у природи 7 дана годишње* 

 *Претходних година настава у природи није нуђена ученицима, али ако буде интересовања, програм наставе у природи ће бити унет као анекс 
Школског програма. 
 

РЕДНИ БРОЈ ОСТАЛИ 
ОБЛИЦИ 
ОБРАЗОВНО- 

ВАСПИТНОГ 
РАДА 

НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ 

1.  Час одељенског 
старешине 

1 36 



2.  Ваннаставне 
активности 

1 36 

3.  Екскурзија  1 дан годишње 

 

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

ЦИЉЕВИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА СУ: 
 

1. обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоjу ученика;  
2. обезбеђивање подстицаjног и безбедног окружења за целовити развоj ученика, развиjање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранциjе 

према насиљу; 
3. свеобухватна укљученост ученика у систем образовања и васпитања; 
4. развиjање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и развоjа физичких 

способности;  
5. развиjање свести о значаjу одрживог развоjа, заштите и очувања природе и животне средине и еколошке етике, заштите и добробити животиња;  
6. континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања заснованог на провереним научним сазнањима и образовноj 

пракси;  
7. развиjање компетенциjа за сналажење и активно учешће у савременом друштву коjе се мења; 
8. пун интелектуални, емоционални, социjални, морални и физички развоj сваког ученика, у складу са његовим узрастом, развоjним потребама и 

интересовањима;  
9. развиjање кључних компетенциjа за целоживотно учење, развиjање међупредметних компетенциjа за потребе савремене науке и технологиjе;  
10. развоj свести о себи, развоj стваралачких способности, критичког мишљења, мотивациjе за учење, способности за тимски рад, способности 

самовредновања, самоинициjативе и изражавања свог мишљења;  
11. оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог развоjа и будућег живота;  
12. развиjање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање другарства и приjатељства;  
13. развиjање позитивних људских вредности; 
14. развиjање компетенциjа за разумевање и поштовање права детета, људских права, грађанских слобода и способности за живот у демократски 

уређеном и праведном друштву; 15) развоj и поштовање расне, националне, културне, jезичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, 
развоj толеранциjе и уважавање различитости; 

15. развиjање личног и националног идентитета, развиjање свести и осећања припадности Републици Србиjи, поштовање и неговање српског jезика и 
матерњег jезика, традициjе и културе српског народа и националних мањина, развиjање интеркултуралности, поштовање и очување националне и 
светске културне баштине;  

16. повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, завршавање образовања и васпитања у предвиђеном року са минималним 
продужетком траjања и смањеним напуштањем школовања;  



17. повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа становништва Републике Србиjе као државе засноване на знању.  
 
 

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

  СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 180 
Циљ наставе српског jезика: jесте да ученици овладаjу основним законитостима српског књижевног jезика ради правилног усменог и писаног 
изражавања, негуjући свест о значаjу улоге jезика у очувању националног идентитета; да се оспособе за тумачење одабраних књижевних и других 
уметничких дела из српске и светске баштине, ради неговања традициjе и културе српског народа и развиjања интеркултуралности.  

 
ИСХОДИ 

По завршетку разреда 
ученик ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ 

- Разликује изговорени 
глас и написано 
слово; изговорене и 
написане речи и 
реченице; 

- Влада основном 
техником читања и 
писања ћириличног 
текста; 

- Разуме оно што 
прочита; 

- Активно слуша и 
разуме садржај 
књижевноуметничког 
текста који му се 
чита; 

- Препозна песму, 
причу и драмски 
текст; 

- Одреди главни 

 
 
 
 
 
 
ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И 
ПИСАЊЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глас и слово; штампана и 
писана слова ћириличног 
писма. 
Речи и реченице као говорне 
и писане целине. 
Текстови засићени словима 
која се обрађују/ текстови 
предвиђени за глобално 
читање. 
Све врсте текстова који су 
написани штампаним или 
писаним словима ћирилице. 
Језичке игре. 
Аналитичко- синтетичка 
вежбања; лексичка и 
синтаксичка вежбања; 
моторичке вежбе. 
Писање ( препричавање, 



догађај, време 
(редослед догађаја) и 
место дешавања у 
вези са прочитаним 
текстом; 

- Уочи ликове и прави 
разлику између 
њихових позитивних 
и негативних 
особина; 

- Изрази своје 
мишљење о 
понашању ликова у 
књижевном делу; 

- Препозна загонетку и 
разуме њено значење; 

- Разликује слово, реч 
и реченицу; 

- Правилно изговори и 
напише кратку и 
потпуну реченицу 
једноставне 
структуре  са 
одговарајућом 
интонацијом, 
односно знаком 
интерпункције на 
крају; 

- Правилно употреби 
велико слово; 

- Учтиво учествује у 
вођењу и слободном 
разговору; 

- Обликује усмену 
поруку служећи се 
одговарајућим 
речима; 

- Усмено препричава, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЊИЖЕВНОСТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самостално писање и 
диктат). 
Читање ( шчитавање/ 
глобално читање, гласно и 
тихо читање) питања којима 
се3 проверава разумевање 
прочитаног. 
Изговор и писање гласова 
који ученицима 
представљају проблем ( ч, ћ, 
џ, чђ ј, љ). 
 
 
 
ШКОЛСКА ЛЕКТИРА 

Поезија 

Народна песма, Ја сам чудо 
видео; 
Ј Ј Змај, Зимска песма; 
Војислав Илић, Пролетња 
зора/ Воја Царић, Пролеће/ 
Мира Алечковић, Ветар 
сејач; 
Десанка  Максимовић, 
Првак; 
Хвалисави зечеви/ У 
гостима/ Ливадско звонце; 
Гвидо Тартаља, Китова беба/ 
Мрави/ Постеља за зеку; 
Бранко Ћопић, Јежева 
кућица ( читање у 
наставцима); 
Душан Радовић, Јесења 



усмено прича према 
слици/ сликама и о 
доживљајима; 

- Усмено описује 
ствари из 
непосредног 
окружења; 

- Бира и користи 
одговарајуће речи у 
говору; на правилан 
начин користи нове 
речи у свакодневном 
говору; 

- Напамет говори краће 
књижевне текстове; 

- Учествује у сценском 
извођењу текста; 

- Пажљиво и културно 
слуша саговорнике; 

- Слуша, разуме и 
парафразира поруку; 

- Слуша 
интерпретативно 
читање и казивање 
књижевних текстова 
ради разумевања и 
доживљавања; 

- Примењује основна 
правописна правила; 

- Пише читко и 
уредно; 

- Писмено одговара на 
постављена питања; 

- Спаја више реченица 
у краћу целину; 

- Пише реченице по 
диктату примењујући 
основна правописна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

песма/ Срећна Нова година; 
Љубивоје Ршумовић, Ау 
што је школа згодна; Дете/ 
Деца су украс света; 
Стеван Раичковић, Цртанка/ 
Бранислав Лазаревић, 
Сликар; 
Перо Зубац, Добар друг ти 
вреди више; 
Драгомир Ђорђевић, Није 
лако бити дете 
Проза 

Народна прича, Свети Сава 
и ђаци; 
Народна прича, Деда и репа/ 
Голуб и пчела; 
Народна басна, Лисица и 
гавран; 
Доситеј Обрадовић, Два 
јарца; Две козе; 
Лав Николајевич Толстој, 
Два друга; 
Драган Лукић, Јоца вози 
тролејбус/ Игор Коларов, 
Дум- дум Оливер и његов 
бубањ; 
Ђуро Дамјановић, Дан кад је 
јутро било слово/ Весна 
Ћоровић Бутрић, Ноћни 
ћошак; 
Избор из народних и 
ауторскихб загонетки ( 
Десанка Максимовић, 



правила; 
- Гласно чита, 

правилно и са 
разумевањем; 

- Тихо чита ( у себи) са 
разумевањем 
прочитаног; 

- Пронађе 
информације 
експлицитно изнете у 
тексту.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загонетке лаке за прваке 
ђаке, Загонетке Григора 
Витеза и Бране Цветковића) 
Драмски текстови 

Гвидо Тартаља, Зна он 
унапред; 
Душан Радовић, Тужибаба; 
Александар Поповић, Неће 
увек да буде први; 
Бора Ољачић, Први дан у 
школи. 
Популарни и 
информативни текстови 

Избор из илустрованих 
енциклопедија и часописа за 
децу о значајним 
личностима српског језика, 
књижевности и културе ( 
Свети Сава, Вук Стефановић 
Караџић, заљвичајна 
личност и др.; Милан 
Шипка, Буквар 
ДОМАЋА ЛЕКТИРА 

Ј. Ј. Змај, Песме за децу 
 ( Избор) ; 
Избор из басни и 
сликовница за децу. 
Књижевни појмови 

- Песма; 
- Прича; 
- Догађај; место и 

време збивања; 
- Књижевни лик; 

основне особине и 



 

 

 

ЈЕЗИК 

Граматика, правопис и 
ортоепија  

поступци; 
- Драмски текст за 

децу; 
- Шаљива песма; 
- Басна; 
- Загонетка       

  
Реченица; реч; слово. 
Улога гласа/ слова у 
разликовању значења 
изговорене односно 
написане речи. 
Реченице као обавештење, 
питање и заповест. 
Велико слово на почетку 
реченице, у писању личних 
имена и презимена, имена 
насеља ( једночланих) и 
назива места и улице у којој 
ученик живи, као и назив 
школе којун похађа. 
Правилно потписивање ( 
име па презиме). 
Тачка на крају реченице; 
место и функција упитника 
и узвичника у реченици. 
 

 ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА Говорење 

Вођени и слободни разговор. 
Говорни предлошци. 
Усмена порука. 
Причање, препричавање и 
описивање. 
Казивање књижевног текста. 



Драмски, драматизовани 
текстови, сценска 
импровизација. 
Сценско извођење текста ( 
драмско и луткарско). 
Богаћење речника; лексичке 
и синтаксичке вежбе. 
Разговорне, ситуационе и 
језичке игре. 
Слушање  
Стварне и симулиране 
ситуације. 
Слушна порука. 
Аудио- визуелни записи. 
Игре за развијање слушне 
пажње. 
Писање  
Питања о сопственом 
искуству, бићима, 
предметима, појавама, 
сликама, о књижевном и 
некњижевном тексту. 
Писана порука. 
Краћа текстуална целина: о 
сопственом искуству, о 
доживљају, о сликама, 
поводом књижевног текста. 
Реченице/ кратак текст 
погодан за диктирање. 
Читање  
Књижевни текстови. 
Текстови са практичном 
наменом; позивница, 



упутство, списак за 
куповину и др. 
Нелинеарни текстови; текст 
у табели, распоред часова, 
стрип, улазница и  др. 
Информативни текстови. 
 
    

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

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Циљ наставе страног језика у првом разреду: 

-јесте да оспособи ученика да на страном језику комуницира на основном нивоу у усменом облику о темама из свог непосредног окружења. У исто 
време, настава страних језика треба да: 

- приближи ученицима идеју о постојању других језика као средстава комуникације; 

- развије позитивна осећања према језику који учи; 

- подстакне потребу за учењем страних језика; 

- подстакне развијање свести о сопственом напредовању ради јачања мотивације за учење језика; 

- олакша разумевање других и различитих култура и традиција; 

- стимулише машту, креативност и радозналост. 

 

 

 

 



Годишњи фонд часова: 72 

           ИСХОДИ 

По завршетку разреда 
ученик ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ ТЕМА 

Комуникативне функције 

САДРЖАЈИ 

-поздрави и отпоздрави, 
примењујући 
најједноставнија језичка 
средства; 

-представи себе и другог; 

-разуме јасно постављена 
једноставна питања личне 
природе и одговара на њих; 

-разуме кратка и једноставна 
упутства и налоге и 
одговара на њаих; 

-даје кратка и једноставна 
упутства и налоге; 

-разуме позив и реагује на 
њега; 

-упути позив на заједничку 
активност; 

-разуме кратке и једноставне 
молбе и реагује на њих; 

-упути кратке и једноставне 
молбе; 

-искаже и прихвати 
захвалност и извињење на 

 

 

 

 

 

    ПОЗДРАВЉАЊЕ 

Језичке активности у 
комуникативним ситуацијама 

Реаговање на усмени импулс 
саговорника (наставника, вршњака, и 
сл.); успостављање контакта при 
сусрету. 

 

Садржаји 

Hi! Hello! Good morning/ afternoon/ 

evening/ night. How are you? I’m fine, 

thank you, and you?  

Интеркултурални садржаји: 
Формално и неформално 
поздрављање, устаљена правила 
учтивости. 

 

 

 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ 
И ДРУГИХ; ДАВАЊЕ 
ИНФОРМАЦИЈА О 
СЕБИ; ДАВАЊЕ И 
ТРАЖЕЊЕ ОСНОВНИХ 
ИНФОРМАЦИЈА О 

Језичке активности у 
комуникативним ситуацијама 

Слушање кратких и једноставних 
текстова у којима се неко 
представља; представљање себе и 
других особа, присутних и одсутних. 

 Садржаји 

My name’s Maria./I’m Maria. What’s 

your name? This is my friend. His 



једноставан начин; 

-разуме једноставно 
исказане честитке и 
одговара на њих; 

-упути једноставне честитке; 

-препозна и именује жива 
бића, предмете и места из 
непосредног окружења; 

-разуме једноставне описе 
живих бића, предмета и 
места из непосредног 
окружења; 

-опише жива бића, предмете 
и места користећи 
једноставна језичка 
средства; 

-разуме свакодневне исказе 
у вези са непосредним 
потребама, осетима и 
осећањима и реагује на њих; 

-изрази основне потребе, 
осете и осећања кратким и 
једноставним језичким 
средствима; 

-разуме једноставна 
обавештења о положају у 
простору и реагује на њих; 

-тражи и пружи кратка и 
једноставна обавештења о 

ДРУГИМА name’s Marko. This is Miss Ivona. 

She’s my teacher. How old are you? 

I’m seven. He’s ten. Who’s this/that? 

It’s my sister. 

-Личне заменице у функциц субјекта 

-Присвојни придеви 

-Показне заменице 

-Глагол TO BE 

Основни бројеви (1-10) 

Интеркултурални садржаји: 
Препознавање најосновнијих 
сличности и разлика у начину 
упознавања и представљања у нашој 
земљи и земљама енглеског 
говорног подручја. 

 

 

 

 

РАЗУМЕВАЊЕ И 
ДАВАЊЕ 
ЈЕДНОСТАНИХ 
УПУТСТАВА И НАЛОГА 

 

 

Језичке активности у 
комуникативним ситуацијама 

Слушање налога и упутстава и 
реаговање на њих; давање кратких и 
једноставних упутстава 
(комуникација у учионици- упутства 
и налози које разумеју учесници у 
наставном процесу, упутства за игру 
и сл.) 

 Садржаји 

Let’s start. Quiet, please. Listen to me. 

Look. Look at the picture. Sit down. 

Stand up. Turn around. Jump. Say 

hello/goodbye to your friend. Open/ 



положају у простору; 

-разуме једноставне исказе 
којима се изражава 
припадање/неприпадање, 
поседовање/непоседовање; 

Разуме једноставне исказе за 
изражавање 
допадања/недопадања и 
реагује на њих; 

-тражи мишљење и 
изражава допадање/ 
недопадање једноставним 
језичким средствима. 

 

 

 

 

 

 

Close your books/ notebooks. Put 

you’re your pencils. Pick up your 

rubbers. Wash your hands. Open the 

window, please. Come in. Give me your 

book, please. Don’t do that. Listen and 

match/draw/sing/colour/number/repeat. 

Hurry up. Watch out! I understand/ 

don’t understand. I’m finished. 

Императив 

Интеркултурални садржаји: 
Поштовање основних норми 
учтивости; дечје песме одговарајућег 
садржаја. 

 

 

 

ПОЗИВ И РЕАГОВАЊЕ 
НА ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ 
У ЗАЈЕДНИЧКОЈ 
АКТИВНОСТИ 

Језичке активности у 
комуникативним ситуацијама 

Слушање кратких једноставних 
позива на заједничку активност и 
реаговање на њих (позив на 
рођендан, игру, дружење...); 
упућивање и прихватање/одбијање 
позива на заједничку активност, уз 
коришћење најједноставнијих 
израза. 

Садржаји 

Let’s play football/ the memory game/ 

go to the park/ sing. Come and play 

with me. Come to my birthday party. 

Super! Great! OK. All right. Sorry, I 

can’t. 



Императив 

Интеркултурални садржаји: 
Прикладно прихватање и одбијање 
позива; прослава рођендана, игре, 
забава и разонода. 

 

 

 

 

 

 

ИСКАЗИВАЊЕ МОЛБЕ, 
ЗАХВАЛНОСТИ И 

ИЗВИЊЕЊА 

Језичке активности у 
комуникативним ситуацијама 

Слушање једноставних исказа 
којима се тражи помоћ, услуга или 
обавештење; давање једноставног, 
усменог одговора на исказану молбу; 
изражавање и прихватање молби, 
захвалности и извињења. 

Садржаји 

Can I have an apple, please? Yes, here 

you are. Thank you/Thanks. You’re 

welcome. No, sorry./Not now./No, you 

can’t. Can you help me, please? 

Can/May I have some water, please? 

Can/May I go to the toilet, please? 

Excuse me, teacher… I can’t see. Can 

you move, please? Sorry, can you 

repeat that, please? I’m sorry I’m late. 

It’s OK. No problem 

Модални глаголи за изражавање 
молбе: can/may 

Интеркултурални садржаји 
Правила учтиве комуникације 

 



 

 

 

 

ЧЕСТИТАЊЕ 

Језичке активности у 
комуникативним ситуацијама 

Слушање кратких и једноставних 
устаљених израза којима се честита 
празник, рођендан; реаговање на 
упућену честитку и упућивање 
кратких пригодних честитки.  

Садржаји 

Happy birthday to you! Merry 

Christmas! Happy New Year! Happy 

Easter! Thanks, same to you! 

Интеркултурални садржаји 
Најзначајнији празници и начин 
обележавања/прославе и честитања; 
пригодне дечје песме и игре. 

 

 

 

 

ОПИСИВАЊЕ ЖИВИХ 
БИЋА, ПРЕДМЕТА, 
МЕСТА И ПОЈАВА 

 

Језичке активности у 
комуникативним ситуацијама 

Слушање краћих једноставних описа 
живих бића, предмета и места у 
којима се појављују информације о 
спољном изгледу, појавним 
облицима, димензијама и осталим 
најједноставнијим 
карактеристикама: давање кратких 
усмених описа живих бића, предмета 



и места. 

Садржаји 

It’s a/an… It’s 

short/long/big/small/blue… I can see 
one red apple/ to yellow bananas. 

Here’s a crayon. What colour is it?  

Глаголи have got, to be за давање 
описа 

Правина множина именица (books) 

Модални глагол can уз глагол see 

Интеркултурални садржаји 
Дечје песме и приче одговарајућег 
садржаја. 

 

 

 

ИСКАЗИВАЊЕ 
ПОТРЕБА, ОСЕТА И 
ОСЕЋАЊА 

Језичке активности у 
комуникативним ситуацијама 

Слушање исказа у вези са потребама, 
осетима, осећањима; саопштавање 
својих потреба, осета и осећања и 
(емпатично) реаговање на туђа. 

Садржаји 

I’m thirsty/hungry. Here’s a sandwich 

for you.Do you want some water? Yes, 

please. No, thank you. Are you 

happy/sad/cold/hot? 

The Present Simple Tense (be, want) 



Модални глагол can за изражавање 
предлога 

Интеркултурални садржаји 
Правила учтиве комуникације 

 

 

 

ИСКАЗИВАЊЕ 
ПОЛОЖАЈА У 
ПРОСТОРУ 

Језичке активности у 
комуникативним ситуацијама 

Слушање кратких текстова у којима 
се на једноставан начин описује 
положај у простору; усмено тражење 
и давање информација о положају у 
простору. 

Садржаји 

Where’s my dad? Is he in the bedroom? 

No, he’s in the bathroom.Where’s your 

dog? It’s in the garden. Where’s my 

bag? It’s on the chair.  

Прилози и предлози за изражавање 
положаја и просторних односа 

Питања са Where 

Интеркултурални садржаји 
Култура становања (село, град) 

 



 

 

ИЗРАЖАВАЊЕ 
ПРИПАДАЊА/ 
НЕПРИПАДАЊА И 
ПОСЕДОВАЊА/ 
НЕПОСЕДОВАЊА 

Језичке активности у 
комуникативним ситуацијама 

Слушање кратких текстова са 
једноставним исказима за 
изражавање припадања/неприпадања 
и поседовања/непоседовања и 
реаговање на њих; усмено 
исказивање припадања/неприпадања 
и поседовања/непоседовања. 

Садржаји 

This is my ball. Is that you bike? I’ve 

got a dog. Have you got a pet? 

He/She’s got two brothers. Who’s got 

a/an…? 

Присвојни придеви 

Have got за изражавање припадања/ 
поседовања. 

Интеркултурални садржаји 
Породица, пријатељи, кућни 
љубимци, играчке. 

 

 

ИЗРАЖАВАЊЕ 
ДОПАДАЊА/ 
НЕДОПАДАЊА  

Језичке активности у 
комуникативним ситуацијама 

Слушање кратких текстова с 
једноставним исказима за 
изражавање допадања/ недопадања и 
реаговање на њих; усмено 
исказивање слагања/неслагања, 
допадања/недопадања. 



Садржаји 

Do you like ice cream? Yes, I do./ No, I 

don’t. I like apples and oranges. I don’t 
like milk or cheese. Do you like games? 

The Present Simple Tense глагола like 

 

Интеркултурални садржаји 
Храна и пиће 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕМАТИКА 

-ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 180 

Циљ:  учења предмета математика jе да ученик, овладаваjући математичким концептима, знањима и вештинама, развиjе основе апстрактног и критичког 
мишљења, позитивне ставове према математици, способност комуникациjе математичким jезиком и писмом и примени стечена знања и вештине у даљем 
школовању и решавању проблема из свакодневног живота, као и да формира основ за даљи развоj математичких поjмова. 
 

ИСХОДИ 

По завршетку првог 
разреда ученик ће бити у 

стању да: 

ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ 

- Да одреди међусобни 
положај предмета и 
бића и њихов положај 
у односу на тло; 

- Упореди предмете и 
бића по величини; 

- Уочи и именује 
геометријске облике 
предмете из 
непосредне околине; 

- Именује геометријска 
тела и фигуре; 

- Групише предмете и 
бића са заједничким 
својством; 

- Сложи/ разложи 
фигурукоја се састоји 
од познатих облика; 

- Разликује криву, 
праву, изломљену, 
затворену и отворену 
линију; 

- Црта праву линију и 
дуж помоћу лењира; 

- Броји унапред, уназад 
и са прескоком, 

 

ГЕОМЕТРИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положај, величина и 
облик предмета 

Просторне релације. 
Величина предмета и бића. 
Геометријска тела: лопта 
коцка, квадар, ваљак, 
пирамида и купа. 
Геометријске фигуре: круг, 
правоугаоник, квадрат и 
троугао. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Линије  
Права, крива и изломљена 
линија. 
Затворена и отворена 
линија. 



- Прочита, запише, 
упоредии уреди 
бројеве прве стотине 
и прикаже их на 
бројевној правој; 

- Користи редне 
бројеве; 

- Разликује парне и 
непарне бројеве, 
одреди највећи и 
најмањи број , 
претходника и 
следбеника; 

- Користи појмове: 
сабирак, збир, 
умањеник, умањилац, 
разлика; 

- Сабира и одузима два 
једноцифрена броја 
не записујући 
поступак; 

- Сабира и одузима до 
100 без прелаза преко 
десетице; 

- Растави број на 
сабирке и примени 
замену места и 
здруживање сабирака 
ради лакшег 
рачунања; 

- Реши текстуални 
задатак са једном 
операцијом; 

- Разликује новчане 
апоене до 100 динара 
и упореди њихову 
вредност; 

- Уочи правило и 

 

 

БРОЈЕВИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тачка, линија, дуж. 
 
   
Бројање, читање и писање 
бројева; 
Приказивање бројева 
помоћу тачака на бројевној 
правој. 
Упоређивање бројева. 
Редни бројеви. 
Сабирање и одузимање 
бројева у оквиру 20 и 
приказивање на бројевној 
правој. 
Сабирање и одузимање 
бројева до 100 без прелаза 
преко десетицеи 
приказивање на бројевној 
правој. 
Својства сабирања. 
Откривање непознатог броја 
у једнакостима с једном 
операцијом. 
Динар, кованице и 
новчанице до 100 динара.  
 
 
 
 
 
 
 
 



одседи следећи члан 
започетог низа; 

- Прочита и користи 
податке са 
једноставнијег 
стубичног и 
сликовног дијаграма 
или табеле; 

- Измери дужину 
задатом, 
нестандардном 
јединицом мере; 

- Преслика тачке и 
фигуре у квадратној 
мрежи на основу 
задатог упутства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мерење дужине 
нестандардним јединицама 
мере. 

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

- ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 72 

Циљ: учења предмета свет око нас јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот у 
њему. 
 

ИСХОДИ 

По завршетку првог 
разреда ученик ће бити у 

стању да: 

ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ 

- Препозна и искаже 
радост, страх, тугу и 
бес уважавајући себе 
и друге; 

- Правовремено и 
примерено ситуацији 
искаже своје основне 
животне потребе за 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ја и други 

 

Основна осећања ( радост, 
страх, туга и бес). 
Основне животне потребе ( 
дисање, храна, вода 
спасавање и потреба за 
тоалетом). 
Сличности и разлике по 



храном, водом и 
одласком у тоалет; 

- Се понаша тако да 
уважава 
различитости својих 
вршњака и других 
људи; 

- Придржава се 
договорених правила 
понашања у школи и 
прихвата последице 
ако их прекрши; 

- Сарађује са 
вршњацима у 
заједничким 
активностима; 

- Одржава личну 
хигијену и адекватно 
се одева у циљу 
очувања здравља; 

-  чува своју, школску 
и имовину других; 

- Прати инструкције 
одраслих у опасним 
ситуацијама: поплава, 
земљотрес, пожар; 

- Својим речима опише 
пример неке опасне 
ситуације из свог 
непосредног 
окружења; 

- Примењује правила 
безбедног понашања 
на путу од куће до 
школе приликом 
кретања улицом са и 
без тротоара и 
преласка улице; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕПОСРЕДНО 
ОКРУЖЕЊЕ 

 

 

 

 

 

Породични 
дом, школа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравље и 
безбедност 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

полу, старости, 
способностима и 
интересовањима. 
   
 
Групе људи: породица, 
школска заједница, разред, 
одељење, суседи. 
Права и обавезе чланова 
група. 
Правила понашања 
појединаца и  групе. 
Празници: породични, 
школски. 
 
 
Здрав начин живота: 
становање, одевање, 
исхрана, лична хигијена, 
рад, одмор. 
Безбедно понашање у 
саобраћају на путу од куће 
до школе ( кретање улицом 
са и без тротоара, 
прелажење преко улице, 
безбедно место за игру). 
Опасне ситуације по живот, 
здравље и околину, 
превенција и правилно 
понашање ( у дому и 
школској средини, 
саобраћају, током 
природних непогода). 



- Снађе се у простору 
помоћу просторних 
одредница: напред- 
назад, лево- десно, 
горе- доле и 
карактеристичних 
објеката; 

- Одреди време својих 
активности помоћу 
временских 
одредница: делови 
дана, обданица и ноћ, 
дани у недељи, пре, 
сада, после, јуче, 
данас, сутра, 
прекјуче, прекосутра; 

- Посматрањем и 
опипавањем предмета 
одреди својства 
материјала: тврдо- 
меко, провидно- 
непровидно, храпаво- 
глатко; 

- Учествује у извођењу 
једноставних огледа 
којима испитује 
природне феномене; 

- Разликује природу од 
производа људског 
рада на примерима из 
непосредног 
окружења; 

- Препознаје облике 
појављивања воде у 
непосредном 
окружењу: потоци, 
реке, баре, језера; 

- Препознаје изглед 

 

 

Орјентација 
у простору и 
времену 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Човек ствара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
Кретање и сналажење у 
простору у односу на 
просторне одреднице: 
напред- назад, лево- десно, 
горе- доле и 
карактеристичне објекте. 
Сналажење у времену у 
односу на временске 
одреднице: делови дана, 
обданица и ноћ, дани у 
недељи, пре, сада, после, 
јуче, данас, сутра, прекјуче, 
прекосутра. 
   
 
Човек ради и ствара ( 
материјали и средства за 
рад, производи људског 
рада). 
Материјали за израду 
предмета ( дрво, камен, 
метал, стакло, гума, 
пластика, папир, тканина) и 
њихова свијства 
( тврдо, меко, провидно, 
непровидно, храпаво, 
глатко). 
 
 
 



земљишта у 
непосредном 
окружењу: равница, 
брдо, планина; 

- Идентификује биљке 
и животиње из 
непосредног 
окружења на основу 
њиховог спољашњег 
изгледа; 

- Уочава разноврсност 
биљака и животиња 
на основу спољашњег 
изгледа; 

- Препознаје главу, 
труп, руке и ноге као 
делове тела и њихову 
улогу у његовом 
свакодневном 
животу; 

- Препознаје улогу 
чула вида, слуха, 
мириса, укуса и 
додира у његовом 
свакодневном 
функционисању и 
сазнавању окружења; 

- Штеди воду и одлаже 
отпад на предвиђена 
места; 

- Се понаша тако да не 
угрожава биљке и 
животиње у 
непосредном 
окружењу; 

- Повезује резултате 
учења и рада са 
уложеним трудом.     

 

 

 

 

 

 

Разноврсност 
природе 

 
 
Сунчева светлост и топлота. 
Основна својства ваздуха: 
провидност, мирис, кретање. 
Облици појављивања воде: 
потоци, реке, баре, језера, 
киша, снег. 
Облици појављивања воде у 
непосредном окружењу. 
Основна својства воде: укус, 
мирис, провидност, раствара 
поједине материјале. 
Изглед земљишта: равница, 
брдо, планина. 
Изглед земљишта у 
непосредном окружењу. 
Основна својства земљишта: 
боја, растреситост, 
влажност. 
Карактеристичне биљке и 
животиње у непосредном 
окружењу. 
Изглед и делови тела 
биљака. 
Изглед и делови тела 
животиња на примерима 
сисара, птица, риба, 
инсеката. 
Човеково тело- делови тела ( 
глава, труп, руке, ноге)и 
чула ( вида, слуха, укуса, 
мириса, додира). 



Значај воде, ваздуха, 
земљишта, сунчеве 
светлости и топлотеза живот 
биљака, животиња/ човека. 
Одговоран однос човека 
према животној средини ( 
штедња воде, одлагање 
отпада на предвиђена места, 
брига о биљкама и 
животињама. 

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

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 36 

Циљ: Учења предмета ликовна култура је да ученик, развијајући стваралачко мишљење и естетске критеријуме кроз практичан рад, оспособљава за 
комуникацију и да изграђује позитиван однос према култури и уметничком наслеђу свог и других народа. 
 

 

 

 

 

ИСХОДИ 

По завршетку првог 
разреда ученик ће бити у 

стању да: 

ОБЛАСТ/ ТЕМА  

- Опише својим речима 
визуелне 
карактеристике по 
којима препознаје 
облике и простор; 

- Пореди своје утиске 
и утиске других о 
уметничким делима, 
изгледу 

 

 

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА И 
ОКРУЖЕЊЕ 

 

 

Простор: 
Отворени и затворени 
простор, природа и простор 
који је човек обликовао.  
Карактеристичне визуелне 
одлике по којима се 
препознаје врста простора.  
Значај чувања споменика 



објеката/предмета и 
облицима из природе 
и окружења; 

- Одреди самостално и 
у сарадњи са другима 
положај облика у 
простору и у равни; 

- Црта на различитим 
подлогама и 
форматима папира; 

- Користи материјал и 
прибор у складу са 
инструкцијама; 

- Обликује једноставне 
фигуре од меког 
материјала; 

- Одабере самостално 
начин начин спајања 
најмање два 
материјала; 

- Преведе једноставне 
појмове и 
информације у 
ликовни рад; 

- Изрази материјалом и 
техником по избору 
своје замисли, 
доживљаје, утиске, 
сећања и опажања; 

- Преобликује сам или 
у сарадњи са другима 
употребне предмете 
мењајући им намену; 

- Изрази познате 
појмове мимиком и 
покретом тела без 
звука; 

- Повеже одабрану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДНОСИ У ВИДНОМ 
ПОЉУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

или значајних објеката у 
најближем окружењу. 
Значај уређења простора у 
коме ученик борави. 
Уметничка занимања и 
продукти: Сликар- слика- 
вајар- скулптура, фотограф- 
фотографија... Изглед 
употребних предмета које су 
дизајнирали уметници. 
Установе културе: ( 
биоскоп, музеј, галерија, 
позориште, библиотека...) 
Правила понашања и 
облачењау различитим 
установама културе, 
договорена правила 
понашања. 
 
 
Облици. Облици из 
природе, облици које је 
створио човек, правилни и 
неправилни облици. 
Својства облика ( цело, део, 
велико, мало, високо, ниско, 
краће, дуже, уско, широко, 
светло, тамно, обојено, 
безбојно, једнобојно, 
шарено, меко, тврдо, глатко, 
храпаво, обло, рогљасто). 
Положај облика у 
простору и у равни. ( горе, 
доле, између, испод, у, на 



установу културе са 
њеном наменом; 

- Поштује договоре и 
правила понашања и 
облачења приликом 
посете установама 
културе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛИКОВАЊЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

испред, иза, усправно, 
положено, косо, лево, 
десно). 
Кретање. Покретни и 
непокретни облици. 
Кретање бића и машина. 
Смер кретањаоблика 
(налево, надесно, нагоре и 
надоле) Безбедност у 
саобраћају- илузија 
величине покретних и 
непокретних објеката у 
односу на удаљеност од 
посматрача. 
Светлост и сенка. 
Природни и вештачки 
извори осветљења. Промена 
осветљености у току дана. 
Изглед облика и сенке у 
зависности од осветљења. 
 
 
 
Материјал и прибор. 
Поступци правилног и 
безбедног руковања и 
одржавања материјала, 
прибора и радне површине 
значај одржавања хигијене и 
безбедног руковања 
прибором. 
Обликовање скулптуре. 
Обликовање меких 
материјала поступком 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

додавања. Спајање 
разноврсних материјала. 
Обликовање цртежа. Врсте 
линија ( отворена, затворена, 
права, крива, светла, тамна, 
широка, уска, дугачка, 
кратка, непрекинута, 
испрекидана, груба, нежна, 
спирална, таласаста, 
степенаста...). Изражајна 
својства линија у односу на 
материјал и прибор. 
Обликовање слике. Боја 
природних облика и боја 
облика које је створио 
човек. Изражајна својства 
боје у односу на материјал и 
прибор. 
Преобликовање. Предмети 
и материјал погодни за 
преобликовање ( оштећени 
предмети, амбалажа, остаци 
тканина...). 
Различите информације 
као мотивација за 
стваралачки рад. Природа 
и непосредно окружење; 
машта и стварни догађаји; 
приче, песме и текстови из 
књига и часописа за децу и 
уџбеника, уметничка дела... 
 
  



 

 

СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

 

 

 

 

 

 
Читање визуелних 
информација. Илустрација 
у дечјим књигама и 
уџбеницима. Стрип. Цртани 
иа анимирани филм- 
традиционално урађени ( 
слободоручно обликовани 
или нацртани ликови) и 
савремени ( урађени у 
апликативном програму. 
Прича у цртаном и 
анимираном филму. Изглед 
места и ликова. 
Знак. Графички знак ( ноте, 
слова и цифре), гестови и 
звучни знак  

 

 
 

Кључни појмови: простор, облик и линија. 
 

МУЗИЧКА КУЛТУРА  
- ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 36 

Циљ: учења предмета музичка култура је да код ученика развије интересовање и љубав према музици кроз индивидуално и колективно музичко искуство 
којим се подстиче развијање креативности, естетског сензибилитета и духа заједништва, као и одговорног односа према  очувању музичког наслеђа и 
културе свога и других народа. 
 

ИСХОДИ 

По завршетку првог 
разреда ученик ће бити у 

стању да: 

ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ 



 

- Објасни својим 
речима утиске о 
слушаном делу, 
особине тона, 
доживљај прегласне 
музике и њеног 
утицаја на тело и 
зашто је тишина 
важна; 

- Разликује одабране 
звукове и тонове, 
певање/ свирање: хор/ 
један певач/ група 
певача, оркестар/ 
један свирач/ група 
свирача, боју 
различитих певачких 
гласова и 
инструмената и 
музичке изражајне 
елементе; 

- Препозна музички 
почетак и крај и 
понављање теме или 
карактеристичног 
мотива у слушаном 
делу; 

- Повезује музичко 
дело у односу на 
њему блиске 
ситуације, врсту 
гласа и боју 
инструмента са 
карактером дела; 

- Поштује договорена 
правила понашања 

 

 

 

 

СЛУШАЊЕ 

МУЗИКЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметничка музика у 
цртаним и анимираним 
филмовима. Однос звук- 
лик, музика- радња. 
Композиције које илуструју 
различита осећања. 
Звук и тон ( извори) 
Звуци тела ( пулс, куцање 
срца, дисање...). звуци из 
природе и окружења. Звучни 
знак ( школско звоно, 
сирена аутомобила...). 
Тон: боја ( различити 
гласови и инструменти), 
трајање ( кратак- дуг), 
јачина ( гласан- тих), висина 
( висок- дубок). 
Тишина и одсуство звука. 
Композиције које илуструју 
различите боје људског 
гласа и инструмената. 
Музички дијалог ( хор, глас 
и хор, глас и инструмент, 
два гласа, два инструмента, 
један свирач, група свирача, 
оркестар). 
Различити жанрови везани 
за ситуације значајне за 
ученике ( празници 
приредбе, свечаности, 
рођендани, венчања, 
новогодишње и божићне 



при слушању музике; 
- Користи самостално 

или уз помоћ 
одраслчих доступне 
носиоце звука; 

- Изговара у ритму уз 
покрет бројалице; 

- Пева по слуху песме 
различитог си 
расположења; 

- Пева по слуху уз 
покрет народне 
песме, музичке игре; 

- Примењује правилан 
начин певања и 
договорена правила 
понашања у групном 
певању и свирању; 

- Свира по слуху 
звучне ономатопеје и 
илустрације 
ритмичку пратњу уз 
бројалице и песме, 
једноставне 
аранжмане, свирачке 
деонице у музичким 
играма; 

- Повезује почетне 
тонове песама- 
модела и 
једноставних 
наменских песама са 
бојама; ритам са 
графичким приказом; 

- Објашњава својим 
речима доживљај 
свог и туђег 
извођења; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВОЂЕЊЕ  
МУЗИКЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

песме...). 
Музичка прича. 
Карактер дела и елементи 
музичке изражајности ( 
условљеност). 
Музички бонтон. 
Музика и здравље. 
Носиоци звука ( це- де 
плејер, ем пе три плејер, 
рачунар...). 
 
 
 
Изговор бројалице у ритму 
уз покрет- пљескање, 
пуцкетање прстима, 
корачање, дланом о 
надланицу, ударом о клупу. 
Звучне ономатопеје и 
илустрације. 
Држање тела и дисање- 
правилан начин певања. 
Правилна дискусија- 
изговарање брзалица и 
бројалица. 
Певање песама по слуху 
различитог садржаја и 
карактера. 
Певање песама уз покрет- 
песме уз игру и народне 
песме. 
Певање модела и наменских 
песама и повезивање 



- Учествује у 
школским 
приредбама и 
манифестацијама; 

- Направи дечје 
ритмичке 
инструменте; 

- Ствара звучне 
ефекте, покрете уз 
музику, мању 
ритмичку целину 
помоћу различитих 
извора звука, 
ритмичку пратњу за 
бројалице, песме и 
музичке игре помоћу 
различитих извора 
звука, музичко 
питање и одговор на 
ритмичким 
удараљкама, 
једноставну мелодију 
на краћи задати 
текст; 

- Изабере према 
литерарном садржају 
одговарајући музички 
садржај. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУЗИЧКО 

СТВАРАЛАШТВО 

њихових почетних тонова уз 
боју ( до- зелено, ре- браон, 
ми- жуто, фа- плаво, сол- 
црвено). 
Дечји музички инструменти 
и начин свирања на њима. 
Свирање по слуху пратње уз 
бројалицу и песме- пулс, 
ритам, груписање удара. 
Певање и извођење 
музичких игара уз свирање 
на дечјим инструментима- 
песме уз игру, дидактичке 
игре, музичке 
драматизације. 
Свирање инструменталних 
аранжмана на дечјим 
ритмичким инструментима 
и на алтернативним 
изворима звука. 
Свирање графички 
представљеног бритма. 
Музички бонтон. 
 
 
 
Израда дечјих музичких 
инструмената од различитих 
материјала. 
Стварање звукова из 
непосредне околинеи 
природе спонтаном или 
договореном 



импровизацијом. 
Креирање сопствених 
покрета уз музику која се 
изводи или слуша. 
Стварање звучних ефеката и 
једноставне музичке пратње 
уз бројалице, песме и 
музичке игре. 
Стварање мањих ритмичких 
целина на основу музичког 
искуства- изговором у 
ритму, различитим 
покретима, предметима и 
дечјим ритмичким 
инструментима.  
Стварање музичких питања 
и одговора на дечјим 
ритмичким инструментима у 
дијалогу. 
Стварање једноставне 
мелодије на краћи текст. 
Бирање познатих музичких 
садржаја, звучних 
ономатопеја и илустрација 
за стварање звучне приче- 
праћење литерарног  текста. 
 
   

 
Кључни појмови: тон, покрет, мелодија, ритам, извођење. 
 
ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

- ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 108 



Циљ: учења предмета физичко и здравствено васпитање је да ученик унапређује физичке способности, моторичке вештине и знања из области физичке и 
здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног  физичког вежбања у савременим условима живота и рада. 
 

ИСХОДИ 

По завршетку првог 
разреда ученик ће бити у 

стању да: 
 
 

- Да једоставне 
примени вежбе 
обликовања; 

- Правилно изведе 
вежбе, разноврсна 
природна и изведена 
кретања; 

- Комбинује и користи 
усвојене моторичке 
вештине у игри и у 
свакодневном 
животу; 

- Одржава равнотежу 
у различитим 
кретањима; 

- Разликује правилно 
од неправилног 
држања тела и 
правилно држи тело; 

- Примењује правилну 
технику дисања 
приликом вежбања; 

- Изведе кретања, 
вежбе и кратке 
саставе уз музичку 
пратњу; 

- Игра дечји и народни 
плес; 

ОБЛАСТ/ ТЕМА 

 

 

 

 

 

ФИЗИЧКЕ 
СПОСОБНОСТИ 

 
 
 
 

                                 

 

 

МОТОРИЧКЕ  
ВЕШТИНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САДРЖАЈИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходање и 
трчање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Вежбе за развој снаге. 
Вежбе за развој 
покретљивости. 
Вежбе за развој 
издржљивости. 
Вежбе за развој брзине.  
Вежбе за развој 
координације. 
 
 
Ходање: 

- Кратким корацима, 
- Дугим корацима, 
- У различитом ритму, 
- Ходање са 

реквизитом, 
- Ходање са променом 

правца и смера. 
Техника трчања: 

- Трчање преко 
препрека,  

- Трчање са променом 
правца и смера, 

- Брзо трчање 20м са 
стартом из 



- Користи основну 
терминологију 
вежбања; 

- Поштује правила 
понашања на 
просторима за 
вежбање; 

- Поштује мере 
безбедности током 
вежбања; 

- Одговорно се односи 
према објектима, 
справама и 
реквизитима у 
просторима за 
вежбање; 

- Поштује правила 
игре; 

- Навија фер и бодри 
ученике у игри; 

- Прихвата сопствену 
победу и пораз; 

- Уредно одлаже своје 
ствари пре и након 
вежбања; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скакања и 
прескакања 

 

 

 

 

 

 

различитих почетних 
положаја, 

- Игре са коришћењем 
различитих облика 
ходања и трчања.  

 
 
 
 
Поскоци у месту. 
Поскоци у кретању. 
Скакања у даљ. 
Скакања увис. 
Прескакање дуге вијаче. 
Вежбе скакања и 
прескакања упором рукама. 
Игре уз коришћење 
различитих облика скакања 
и прескакања. 
 
 
 
 



- Наведе делове свога 
тела и препозна 
њихову улогу; 

- Уочи промену у 
расту код себе и 
других; 

- Уочи разлику између 
здравог и болесног 
стања; 

- Примењује 
здравствено- 
хигијенске мере пре 
у току и након 
вежбања; 

- Одржава личну 
хигијену; 

- Учествује у 
одржавању простора 
у коме живи и 
борави; 

- Схвати значај 
коришћења воћа у 
исхрани; 

- Правилно се понаша 
за столом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Бацања и 
хватања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пузања, 
вишења, 
упори и 
пењања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вежбе на тлу 

 

 

 

 
Бацање лоптице у даљину и 
у циљ. 
Бацање лоптице из кретања. 
Бацање лоптице увис. 
Вођење лопте. 
Додавање лопте. 
Игре са вођењем, 
додавањем лопте и гађањем 
у циљ. 
 
 
 
Пузања на тлу. 
Пењања. 
Провлачења. 
Вис лежећи опружено. 
Помицања улево и удесно у 
вису лежећем и у вису 
слободном. Упори. 
 
 
Основни садржаји 

Основни ставови и 
положаји. 
Поваљка на леђима. 
Став на лопатицама ( 
свећа). 
Колут напред из чучња у 
чучањ. 
Поваљка на стомаку. 
Састав од научених 
елемената. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вежбе 
равнотеже 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вежбе са 
реквизитим
а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игре са усвојеним вежбама. 
Проширени садржаји 

Колут назад из чучња у 
чучањ, низ косу површину. 
Одељенско такмичење са 
задатом комбинацијом 
вежби. 
 
 
 
Ходање по линији. 
Ходање по шведској клупи. 
Лагано трчање на шведској 
клупи или ниској греди. 
Кратак састав на линији 
обележеној на тлу, 
шведској клупи и ниској 
греди. 
 
 
 
Вежбе обликовања са 
реквизитима. 
Трчања, поскоци и скокови 
уз коришћење реквизита. 
Дизање и ношење предмета 
и реквизита на различите 
начине. 
Елементарне игре са 
реквизитима. 
Игре са ластишом. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЗИЧКА И 
ЗДРАВСТВЕНА 
КУЛТУРА 

 

 

Плес и 
ритмика 

 

 

 

 

 

 

Полигон  
 

 

 

 

 

 

Култура 
вежбања и 
играња 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравствено 
васпитање 

 

 

 

 
Ходање и трчање са 
променом ритма, темпа и 
динамике уз пљесак и уз 
музичку пратњу. 
Галоп напред. 
Дечији поскок. 
Њихање и кружење вијачом 
или траком. 
Суножни скокови кроз 
вијачу са обртањем напред. 
Народно коло по избору. 
 
 
Комбиновани полигон од 
усвојених вежби. 
 
 
 
Основни термини у 
вежбању. 
Вежбам безбедно. 
Чувам своје и туђе ствари. 
Правила елементарних 
игара. 
Некад изгубим, а некада 
победим.  
Навијам фер. 
 
 
 
Упознај своје тело. 
Растемо. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видим, чујем, осећам. 
Моје здравље. 
Ко све брине о мом 
здрављу. 
Лична хигијена. 
Хигијена простора у коме 
живим. 
Хигијена простора у коме 
вежбам. 
Животне намирнице и 
правилна исхрана. 
Заједно за столом.  



Кључни појмови: васпитање, физичко вежбање, игра, здравље и култура. 
 
 
ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 
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Циљ: учења програма грађанско васпитање је подстицање развоја личности која је одговорна према својим правима и правима других, отворена за договор 
и сарадњу и спремна да активно учествује у животу школске заједнице, уважавајући принципе, процедуре и вредности демократског друштва. 
 

ИСХОДИ 

По завршетку првог 
разреда ученик ће бити у 

стању да: 

ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ 

- Наведе у чему је 
успешан и у чему 
жели да напредује; 

- Уочава међусобне 
разлике и сличности 
са другим ученицима 
у одељењу; 

- Понаша се на начин 
који не угрожава 
права, потребе и 
осећања других; 

- Препозна код себе и 
других основна 
осећања; 

- Препознаје примере 
поштовања и 
кршењаправа детета 
у свом окружењу 
причама, филмовима; 

- Преиспитује своје 
поступке и прихвата 
да не мора увек да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЉУДСКА ПРАВА 

Ја и други у одељењу 

 

 

 

 

 

 

Идентитет 

Ко сам ја? Наше јаке стране, 
у чему смо успешни, у чему 
бисмо волели да 
напредујемо 
Таленти и интересовања која 
поседујемо. 
Наше сличности и разлике. 
Основна осећања ( радост, 
страх, туга, бес) и како се 
препознају. 
Потребе и права 

Разлике између жеља и 
основних животних потреба. 
Права детета 

Кршење и заштита права 

Препознавање кршења права 
детета. 
Коме се обратити у 



буде у праву; 
- Тражи помоћ у 

ситуацијама кршења 
својих и туђих права; 

- Разликује добру и 
лошу комуникацију у 
сопственом искуству, 
ближем окружењу, 
књижевним делима, 
филмовима; 

- Комуницира 
слушајући 
саговорника и тражи 
објашњење онога што 
не разума; 

- Слободно износи 
мишљење, образлаже 
идеје, даје предлоге и 
прихвата да други 
могу имати другачије 
мишљење; 

- Сарађује и преузима 
различите улоге у 
групи/ тиму; 

- Договара се и 
одлучује у доношењу 
одељенских правила 
и да се понаша у 
складу са њима; 

- Својим речима 
образложи 
неопходност и 
правила која 
регулишу живот у 
заједници; 

- Препозна добре 
стране свог одељења 
и оно што би требало 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕМОКРАТСКО 
ДРУШТВО 

Одељење/ група као 
заједница 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЦЕСИ У 
САВРЕМЕНОМ СВЕТУ 

Комуникација и сарадња 

 

 

 

 

 

ситуацијам кршења права 
детета. 
Одговорност према себи и 
другима. 
 
 
Функционисање заједнице 

Одељење/ група, заједница. 
Вредности одељења/ групе- 
равноправност, одговорност, 
солидарност, поштовање и 
брига за друге, 
толерантност, праведност, 
поштења. 
Уважавање различитости. 
Правда у одељењу/ групи и 
њихова функција. 
Одлучивање у одељењу/ 
групи. 
Одговорност деце и 
одраслих за функционисање 
заједнице. 
 
 
Комуникација  
Слушање/ неслушање. 
Кад разговарамо држимо се 
теме. 
Изношење мишљења. 
Уважавање саговорника. 
Сарадња  
Групни рад, договарање и 
сарадња са вршњацима и 



променити, 
побољшати; 

- Заједно са 
вршњацима и 
наставником 
учествује у решавању 
проблема у одељењу; 

- Учествује у изради 
плана једноставне 
акције; 

- Са другим ученицима 
изводи и документује 
једноставну акцију; 

- Доприноси 
промоцији акције; 

- На једноставан начин 
вреднује изведену 
акцију. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАЂАНСКИ 
АКТИВИЗАМ 

Акција одељења/ групе 

 

одраслима. 
 
 
Планирање и извођење 
једноставне акције у 
одељењу/ групи 

Кораци у планирању и 
извођењу акције. 
Чиме се поносимо и чиме 
нисмо задовољни у 
одељењу. 
Избор теме/проблема/ 
активности којом ћемо се 
бавити. 
Одређивање циља и израда 
плана акције- подела улога, 
договор о роковима, начину 
реализације. 
Извођење и документовање 
акције- видео, фотографије, 
текстови... 
Промоција акције на нивоу 
школе- приказивање другим 
одељењима, родитељима..., 
прављење постера или 
паноа, објављивање прилога 
у неким дечијим листовима. 
Вредновање акције- чиме 
смо задовољни, шта је могло 
бити боље.  
  

Кључни појмови: различитости, комуникација и права. 
 



ВЕРСКА НАСТАВА 
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 Назив предмета:   ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС      

 Годишњи фонд часова:   36             

 

Разред: 
 
   

Први 

 

        
                     

 

ТЕМА 

        

ИСХОДИ 

 

 ПРЕПОРУЧЕНИ 
  

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

 
             
             

    ЦИЉ 
      САДРЖАЈИ ПО 

   
 (наставне јединице)        По завршетку теме ученик ће:     ПРОГРАМА 

 
           ТЕМАМА 

   

                    
                   

 I – УВОД   упознавање ученика и     Когнитивни аспект:   Упознавање са   Катихизација као литургијска 
                   

     вероучитеља     • да разуме основнa сазнања о  садржајем   делатност- заједничко је дело 
 

1. Учимо о нашој 
 
 упознавање ученика са 

    темама које ће се обрађивати на  програма и   катихете (вероучитеља) и његових 
      настави Православног катихизиса  начином рада   ученика.    садржајима предмета и 

       

 вери - уводни час       Афективни аспект:  
       

   начином рада 
           

         • бити подстакнут да активно     

Катихета (вероучитељ) би требало 
              

     мотивисање ученика за     учествује на часовима верске     
     похађање часова верске     наставе     стално да има науму да катихеза не 

     наставе             
постоји ради гомилања 
информација 

                  („знања о вери“), већ као настојање 
                  да се учење и искуство Цркве лично 
              

усвоје и спроведу у живот кроз  
II - ЗАЈЕДНИЦА 

  
• ученицима пружити 

   Когнитивни аспект:  
 приче и слике 

  
              

слободно учешће у богослужбеном        • моћи да опише и објасни    
 КАО ОСНОВ 

  основ за разумевање      које приказују   
       значење појма заједнице као и    животу Цркве.  ЖИВОТА 

  човека као бића      породицу   
       његов однос према њему блиским       
     заједнице      

 може и прича о 
     

         особама (породици)       

     • пружити ученицима        

На почетку сваке наставне теме          •моћи да препозна да не можемо  „малој породици“   
     елементарно знање о 

       

         једни без других  (деца са једним   ученике би требало упознати са  

2. Моја породица 
  Богу као бићу заједнице        

       • знати  да нас љубав повезује са  родитељем, или   циљевима и исходима наставе,            

 3. Моја школа и        другима  старатељем)   садржајима по темама, начином 
 другари       • знати да се правилно осени крсним  

 садржаји у вези са 
  остваривања програма рада, као и са 

 4. Ми смо део        знаком    начином вредновања њиховог рада.          

животом у школи 
  



 Божје породице      • знати да је Бог Света Тројица 
   Врсте наставе        

(нова заједница); 
  

 

(Цркве) 
        

        

(Заједница) 
      

              
         

односи у 
  

Настава се реализује кроз следеће              

          

• знати да крштењем постајемо 
   

           заједници,      

                  



    чланови Божје породице (Цркве)  правила 
        понашања 

    Афективни аспект:  Божја породица 
         

    • пожелети  да чини добро другима  (ко су чланови 
    (ближњима) у својој заједници  Божје породице; 
    • желети да изражава хришћанску  како се постаје 
    љубав према Богу и ближњима  њен члан...) 
      

III - ЗАЈЕДНИЦА 
• пружити основ за  Когнитивни аспект: 

 приче које говоре       

разликовање и  • знати да заједница са Богом почива ЉУБАВИ БОГА,   о томе да када упоређивање   на слободи  

ЧОВЕКА И 
   некога волимо, породичних односа и  • знати  да је послушност израз  

ПРИРОДЕ 
  онда га и односа који владају у   љубави  

    слушамо  Цркви   •моћи да препозна да је даривање  
   


 

5. Послушност • пружити основ за   плод љубави како можемо да 
упознавање односа који 

 

• моћи да сазна да је молитва 
 

помогнемо    

6. Даривање – нашa владају између човека и   разговор са Богом  другоме; 
Бога 

 • моћи да усвоји текст молитве Оче 
 љубављу чиним љубав   

• пружити основ за 
  наш 

 добра дела     

7. Цео свет на дар 
разумевање да је   • знати  да је Бог Отац створио 

 садржаји који молитва наш разговор   свет из љубави     говоре и 
8. Оче наш - зовемо са Богом   •моћи да препозна да је наш  

   приказују лепоту 
• омогућити ученицима да 

  живот Божји дар 
 

нашег Бога 
   створеног света увиде да се породични   • знати да Бог жели да живимо у  

   


 

 односи и односи у   заједници са Њим песмица: „Ал` је 

 Цркви исказују на  Афективни аспект:   
леп овај свет“, 
Ј.Ј. 

 конкретан начин  • показивати жељу да љубав исказује  Змај 
 • ученицима пружити 

  на конкретан начин  Бог је цео свет       

 основ за разумевање да   • бити мотивисан да љубав према  створио из 
 се кроз међусобне   Богу изражава молитвом  љубави 
 односе љубави остварује        
 јединство        
      

IV - НЕИЗМЕРНА   пружити 
 Когнитивни аспект:   
       

  •моћи да препозна основне   

ЉУБАВ БОЖЈА - ученицима   

 Новозаветно   догађаје библијске приповести о ХРИСТОС СЕ неопходно знање о   
  Христовом рођењу  сведочанство о      

          

облике наставе:  
 теоријска настава (35 часова)
 практична настава (1 час)

 
Место реализације наставе 
 
 Теоријска настава се реализује у 

учионици;

 Практична настава се реализује 

у цркви – учешћем у 
литургијском сабрању;

 
Дидактичко методичка упутства 
за реализацију наставе 
 
 Уводне часове требало би 

осмислити тако да допринесу 
међусобном упознавању ученика, 
упознавању ученика с циљевима, 
исходима, наставним садржајима, 
али и тако да наставник стекне 
почетни увид у то каквим 
предзнањима и ставовима из 
подручја Православног катихизиса, 
група располаже.


 Реализација програма требало би 

да се одвија у складу с 
принципима савремене активне 
наставе, која својом динамиком 
подстиче ученике на 
истраживачки и проблемски 
приступ садржајима тема. У току 
реализације стављати нагласак 
више на доживљајно и 
формативно, а мање на сазнајно и 
информативно.



 
РОДИ!  доласку Спаситеља   • моћи да препозна и именује  Христовом 
  у свет   главне личности из библијске  Рођењу 

9. Бог долази у овај 
    приче о Христовом рођењу ( уз  (препричано и 

 указати ученицима 
  помоћ иконе празника и  по  прилагођено) 

свет 
  кључним симболима) 


 

 да је послање Сина   Божићна песма:     •моћи да препозна да је прослава   Божјег дар љубави    „Божић, Божић 10. Христос се роди 
   празника догађај целе породице  
 Бога Оца свет    благи дан“ – Божић у мом дому 
   кроз који се остварује заједница  


   


 

 пружити   љубави Свети Сава – 
11. Како је Растко  ученицима   •моћи да  усвоји текст (садржај) и  остварени син 
постао Св. Сава  елементарно знање   мелодију песме ( Божић, Божић )  Бога Оца ( кроз 

  о Светоме Сави  • моћи да препозна да је Свети Сава  љубав и 

12. Свети Сава,     посветио свој живот Богу због  заједницу са 
    љубави према Њему 

 

Богом, свако од слава у школи и у      
    Афективни аспект:  

 нас постаје као мојој породици      
   По завршетку теме:  Свети Сава)      

     • код ученика ће се развити жеља  Химна Светом      да активно учествује у прослави       Сави      Христовог рођења  
       

    • код ученика ће се развити жеља да   
    према ближњима подражава   
    пример љубави Светога Саве   
       

V - ЦРКВА - 
   Когнитивни аспект: 

 Библијско        

    •моћи да опише појединости ЗАЈЕДНИЦА СА • пружити ученицима 
   казивање о   библијске повести о стварању  

БОГОМ 
   стварању света елементарно знање о   света  

     

 стварању света  • моћи да разликује оно што је Бог  Живот првих 

13. Бог ствара свет • омогућити ученицима   створио од онога што је човек  људи-Божја жеља 
  направио на примерима из 

 

да свет буде  да схвате и доживе    
   непосредног окружења 

 

Црква 14. Свет је наш дом Цркву као заједницу    
 • знати зашто за Бога кажемо да је 

  

 сабраног Божјег народа   Човек не    Творац  • подстицати ученике на    прихвата Божје   •моћи да објасни, на елементарном 
 

15. Прихватимо лично учешће у животу   дарове-   нивоу, повезаност  људи и 
 

дарове Божје Цркве    непослушност и   природе  
      себичност     •  уочити  да се у Цркви остварује  
      
           

 
 Квалитет наставе се постиже 

када се наставни садржаји реализују 
у складу са савременим педагошким 
захтевима у погледу употребе 
разноврсних метода, облика рада и 
наставних средстава.


 Имаући у виду захтеве наставног 
програма и могућности 
транспоновања наставног садржаја у 
педагошко дидактичка решења, 
наставник би требало да води рачуна 
и о психолошким чиниоцима 
извођења наставе – узрасту ученика, 
нивоу психофизичког развоја, 
интересовањима, склоностима, 
способностима и мотивацији 
ученика.


 У остваривању савремене наставе 
наставе наставник је извор знања, 
креатор, организатор и координатор 
ученичких активности у наставном 
процесу.


 Настава је успешно реализована 
ако је ученик спреман да Цркву 
схвати као простор за остваривање 
своје личности кроз заједничарење са 
ближњима и Тројичним Богом који 
постаје извор и пуноћа његовог 
живота.
 
Евалуација наставе 
 
Евалуацију наставе (процењивање 
успешности реализације наставе и 



 
16. Где је љубав ту је     јединство људи и природе са  Прича:“Где је 
Бог     Богом  љубав, ту је Бог“, 

     • знати  да у заједници са Богом  Л.Н. Толстој 
17. Христова вечера     учествујемо слободно – само ако 

 Прва Литургија са ученицима 
    то желимо (пример Светога Саве и      (Христови      његовог слободног избора)  

      ученици); 
18. Литургија - 

  • да се упозна са Литургијом као  
   „Православна     

догађајем (заједничком трпезом) 
 

окупљање Божје 
     

     читанка“, с. Нина     

на којем се окупља Божја 
 

породице 
     

     Неранџић и Ана     

породица 
 

      

19. Пост – стаза 
     

Савковић     Афективни аспект:   

љубави 
      

    • код ученика ће се развити жеља   
       

     да својом послушношћу изражава   
     своју љубав и слободу   

    • ученик ће желети да учествује у   
    Литургији   
       

    Когнитивни аспект: 
 Јевађељска прича         

VI – ХРИСТОВА 
    •  упознати Христово учење као 


    Милостиви 
ЉУБАВ ПРЕМА указати ученицима на   „учење“ о љубави и праштању ( на  

   Самарјанин 
ЧОВЕКУ И СВЕТУ 

 величину Христове   примерима из  јеванђељских  

   

 Песмица: „Знаш ли   љубави према људима   прича) 
20. Христова љубав  и свету   • препознати и разумети да је  ко те љуби 
према човеку и  пружити ученицима   права љубав када је показујемо  слилно“ 
свету  елементарно знање о   делима  Новозаветно   Христовом страдању и • усвојити садржај и мелодију песме    сведочанство о 
21. Препознајемо 

 васкрсењу   „Знаш ли ко те љуби силно“  

    Христовом   • бити у могућности да опише  

Христову љубав 
   Васкрсењу     појединости библијске повести о  

      (препричано и      Христовом Васкрсењу  

22. Христос васкрсе!      прилагођено )     • препознати и именовати главне  
     

 Прича: „Добро      личности из библијске приче о 
     Христовом Васкрсењу ( уз помоћ  дрво“ Ш. 
     иконе празника и  по кључним  Силверстејн 
     симболима)   
     • препознати да је прослава   
     празника догађај целе породице    

 
остварености задатака и исхода 
наставе) наставник ће остварити на 
два начина: 
 

 процењивањем реакције 
ученика или прикупљањем 
коментара ученика путем 
анкетних евалуационих 
листића;


 провером знања које 

ученици усвајају на часу и 
испитаивањем ставова;

 
Оцењивање 
 
Непосредно описно оцењивање 
ученика може се вршити кроз: 
 

 усмено испитивање;


 писмено испитивање;


 посматрање понашања 
ученика;


Оквирни број часова по темама 
Увод – 1 Заједница као основ 
живота – 4 
 
Заједница љубави Бога, човека и 
природе – 5 
 
Неизмерна љубав Божја-Христос 
се роди! – 6 
 
Црква – заједница са Богом – 8 
 
Христова љубав према човеку 
и свету – 4 
 
Наша брига о свету – 6 

Евалуација – 1+1 



 

    
кроз који се остварује 
заједница   

    љубави   

    
• моћи да опише 
прослављање   

    
Васкрса у својој 
породици   

    
• знати обичаје у вези 
са Васкрсом   

    Афективни аспект:   

    
• развијати потребу да 
делима   

    исказују љубав   

   
• развијати жељу да 
учествује у   

   
припремама за 
прославу овог   

   
највећег хришћанског 
празника   

      

VII – НАША   Когнитивни аспект:    

БРИГА О СВЕТУ 
• омогућити 
ученицима да 

 
•моћи да преприча 
одабране приче  Разне приче о које 

 
  које говоре о 

Христовој љубави 

 

 
у Христу препознају 
узор  говоре о служењу  

  према свету и човеку  
 љубави према свету 

и 

 

човека човеку 

 

  
• на елементарном 
нивоу моћи да 

 

 човеку  

 Човекова брига за 

 

23. Човек домаћин 
у 

 објасни међусобну 
повезаност свих 

 

   
  људи и природе очување природе,  

свету • подстицати ученике 
да 

  
 • препознати  и 

именовати биљака и 

 

   

24. Радост служења 
љубав према Богу  

поступке људи који 
су прожети животиња  

изражавају кроз  љубављу према   

   Прича Свети  
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љубав природи, људима и 

25. Љубав према 

према људима и 
природи 

 

Богу 
 

 Герасим и лав  
  • уочити у којој мери 

је напредовао 

 

људима и природи   Јордан  

• установити обим 

 и савладао градиво 
Православног 

 

је љубав према 
Богу  

 Приче и слике о 

 
 катихизиса 1. разреда 

основне 

 

 
разумевања и 
квалитет   

  школе кућним 
 

26. Сваки човек је 

стечених знања у 
току 

  

 Афективни аспект: љубимцима 
 

за нас Христос школске године из   
 

    

• развијати жељу да 
се брине о 

  

 
Православног 
катихизиса    

  биљкама и 
животињама и 

  

27.Научили смо о     
  целокупној природи 

  

нашој вери     
      

       
 
 
 
 
 
 

 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

  

Садржаји програма 
Број 

часова 

Начин и поступак 
остваривања 

Циљеви и задаци садржаја програма 

ОСНОВЕ ЧИТАЊА И 
ПИСАЊА 

 

- Претходна испитивања  

10 
- демонстративна 
- текстуална 
- дијалошка 

- правилно изговорати гласове 
- правилно интонирати реченицу 
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- Припрема за читање и 
писање 

- Почетно читање и 
писање 

- Усавршавање читања и 
писања 

 

ЈЕЗИК 

- граматика 
- правопис 

4 

- демонстративна 
- текстуална 
- дијалошка 

 

- правилно изговарати гласове, речи и 
реченице 

- поштовати тачку, упитни и узвичћник 

КЊИЖЕВНОСТ 

Лектира ( поезија, проза, 
драмски текст) 
Читање текста 

Тумачење текста 

Књижевни појмови( песма, 
прича, драмска игра) 

4 

- демонстративна 
- текстуална 
- дијалошка 

 

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

- правилно употребљавати тачку, упитник и 
узвичник 

 

МАТЕМАТИКА 

Садржаји програма 
Број 

часова 

Начин и поступак 
остваривања 

Циљеви и задаци садржаја програма 

ПРЕДМЕТИ У ПРОСТОРУ 
И ОДНОСИ МЕЂУ ЊИМА 

- Релације међу 
предметима( лево- 

десно, горе- доле...) 
- Предмети облика 

круга, квадрата и 
правоугаоника   

3 

- демонстративна 
- дијалошка 
- илустративна 
- истраживачка 

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

- разликовати и именовати геометријска 
тела 

- одређивати положај предмета 

ЛИНИЈА И ОБЛАСТ 

- Врсте линија 
- Унутрашњост и 

спољашњост 

3 
- демонстративна 
- дијалошка 
- илустративна 

- разликовати и именовати тачку, дуж и 
линију 

- умети да их нацрта 
- овладати руковањем геометриским 
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- Дуж - истраживачка прибором 
- упоређивати по облику и дужини 

КЛАСИФИКАЦИЈА 
ПРЕДМЕТА ПРЕМА 

СВОЈСТВИМА 

- Упоређивање предмета 
према два својства 

10 

- демонстративна 
- дијалошка 
- игра 
- истраживачка 
- текстуална 

- користити математичке термине: скуп, 
елеменат 

- уочити једноставне правилности 
- читати, писати и упоређивати бројеве од  

0 до 100 
- употребљавати знаке једнакости и 

неједнакости 
- савладати сабирање и одузимање до 100 
- схватити појам 0 

ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ ДО 
100 

- Читање и писање бројева 

- Математички знаци 

- Упоређивање бројева 

- Редни бројеви 

- Сабирање и одузимање 

- Једначине 

2 
- илустративно демонстративна 
- експериментална 
- игра  

- упознати метар, динар, пару 
- знати вредност новчаница и поступак 

плаћања 
- мерити дужину: стопом, кораком... 

 

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА 

- ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 36 

Циљ:  је да ученик стекне основ дигиталне писмености. Да употреби најједноставније алате и да се упозна са коришћењем интернета, 
да сарађује са вршњацима и другим особама укљученим у пројекат, да користи релевантне податке, да представи резултате свога рада 
и рада групе. 
 

ИСХОДИ 

На крају првог разреда ученик ће бити у 
стању да: 

КОРАЦИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЈИ 
ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ 

- Правилно укључи рачунар, покрене 
програм за цртање, користи 
одговарајуће алатке овог програма, 
сачува свој цртеж и искључи рачунар; 

Избор и формулисање теме пројекта. 
Планирање документације. 
Припрема истраживања израда пројекта. 
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- Користи интернет за учење и 
проналажење информација уз помоћ 
наставника; 

- Правилно седи при раду за рачунаром; 
- Зна да наведе могуће последице по 

здравље услед неправилног коришћења 
дигиталних уређаја; 

- Да добијене продукте учине видљивим 
и представе их другима. 

Реализација истраживања ( пројекта). 
Приказивање резултата истраживања ( 
представе, изложбе, литерарни радови, 
представљање за родитеље, друге ученике, 
запослене у школи...). 
Договор око следећег пројекта. 
Процена ученичког ангажовања. 
Самопроцена рада наставника.  
 

 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА 

ЧАС ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ 

- ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 36 

ПРОГРАМ  РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ  
 

Време 
реализације 

Активности/теме 
Начин 

реализације: Носиоци реализације 

-септембар 

 Упознавање са ученицима 
 На путу од куће до школе 
 Правила понашање у школи 
 Информисање родитеља о врстама 

подршке коју пружа школа 
 Радионица: Да се боље упознамо- Ја сам 

педагог 
 Упознавање просторија и техничких 

новина у школи 

-разговор  
-дискусија 
-посматрање 

-одељењски старешина 
-ученици 
- стручни сарадник 
- родитељи 

-октобар 

 Постаћу члан Дечјег савеза 
 Распоред дневних активности 
 Навике у вези са правилном исхраном 
 Шта је другарство, ко је добар друг – 

радионица из превенције насиља 

-разговор  
-дискусија 

-одељењски старешина 
-ученици 
- Дечији савез 

-новембар  Буквар дечјих права -разговор -одељењски старешина 
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 Упознавање својих и туђих потреба 
 Радионица: Толеранција – различити а 

једнаки 
 Значај и начини штедње воде 

-дискусија 
-демострација 

-ученици 
-стручни сарадник 

-децембар 

 Упознавање са радом школске 
библиотеке 

 Упитник за родитеље о задовољству 
сарадњом са школом – педагог школе 

 Када имаш проблем – конструктивно 
решавање сукоба и проблема 

 Радионица из одрживог развоја – 
вршњачка едукација 

 Прослављамо Нову годину 

-разговор  
-дискусија 
 - анкета 
 

-одељењски старешина 
-ученици 
- библиотекар 
 -Ђачки парламент 
 - педагог 

-јануар  Школска слава-Свети Сава 
 Прочитао сам на распусту 

-разговор 
-одељењски старешина 
-ученици 

-фебруар 

 Шта је солидарност 
 Правила безбедности на улици, кући, 

школи 
 Шта да учинимо да нам успех буде бољи 
 Психолошка радионица: Знам умем могу 

и хоћу 

- едукативне 
радионице 
-разговор 
-дискусија 

-ученици 
-стручни сарадник 
-одељенски старшина 

 
-март 
 

 Обележавање 8. марта – Дана жена 
 Кроз игру сам научио 
 Развијање пријатељства са другом децом  
 Обележавамо 22. март - Дан вода 
 Сукоби–конструктивно решавање сукоба 

– радионица из превенције насиља 

-едукативна 
радионица 
-разговор 
 
 

-одељењски старешина 
-стручни сарадник 
- ученици 

-април 
 Жива бића на Земљи 
 Дан планете Земље  
 Моји родитељи и ја 

-разговор 
-дискусија 
 

-ученици 
-одељенски старешина 
-стручни сарадник 

-мај 

 Како се понашамо приликом посета, 
излета... 

 Радионица: Лаж и крађа 
 Агресивно понашање: претња, уцене, 

-едукативна 
радионица 
-разговор 

- ученици 
-одељенски старешина 
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физички обрачуни... – радионица из 
превенције насиља 

 Понашање у игри са вршњацима 

-јун 
 Упитник за родитеље о задовољству 

сарадњом са школом – стручна служба 
 Дан заштите природе: 05. 06. 

-разговор 
 - анкета 

-ученици 
-одељенски старешина 
 - стручна служба 

 
ДРУШТВЕНЕ, ТЕХНИЧКЕ, ХУМАНИТАРНЕ, СПОРТСКЕ И КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ 

- ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 36 

Садржаји програма Број часова Активности у 
образовно- 

васпитном раду 

Основни облици 
извођења програма 

Циљеви и 
задаци 
садржаја 
програма 

Друштвене 
активности: 

Радионице 

Обележавање еко 
датума и учешће у 
пројектима које 
школа реализује 

 

 

5 

 

- Израда 
паноа 

- Посете 
- Изложбе  

- Метода 
практичних 
радова 

- Текстуална 
- Кооперативна  

- Сарадња са 
локалном 
заједницом 

- Развијање 
свести о 
здравом начину 
живота 

- Поштовање 
разлика и 
уважавање 
својих и туђих 
потреба 

Техничке 
активности: 

- Уређење 
школског 
простора 

- Израда 
честитки 
поводом 
заједничких 

 

 

 

 

6 

- Чишћење 
- Купљење 

папирића 
- Сечење, 

лепљење, 
цртање, 
сликање 

- Метода 
практичних 
радова 

- демонстративна 

- развијање 
креативности, 
стваралачког 
рада, уредности, 
прецизности, 
изграђивање 
личних 
критичких 
ставова према 
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датума 

 

загађењу 
животне 
средине 

Хуманитарне 
активности: 

- Акције и помоћ 

- Сарадња са 
црвеним 
крстом 

 

 

 

5 

 

- Прикупљање 
новца, 
школског 
прибора, 
играчака 

- Прикупљање 
новца за 
Црвени крст 

 

- Демонстративна 
- Кооперативна 
- Дијалошка  

- Развијање 
хуманости код 
ученика 

- Поштовање 
разлика и 
уважавање 
туђих потреба 

Спортске 
активности: 

- Јесењи и 
пролећни крос 

- Организовање 
спортских 
такмичења  

- ( одељенска,  
- међуодељенска, 

међушколска) 

 

 

 

 

10 

- припреме за 
крос 

- игра 
- различити 

облици 
кретања 

- Демонстративна 
- Кооперативна 
- Дијалошка  

- Развијање 
такмичарског 
духа 

- Развијање 
моторичке 
спретности, 
физичких 
способности 

Културне 
активности: 

- Посете:  
Дечји филм у 
биоскопу у 
Косјерићу;  
Позоришној 
представи  
- Учествовање у 

активностима 
поводом 
школских 
празника 

 

 

 

10 

- Посете 
културним 
установама 
и културним 
дешавањима 

- Јавни 
наступи 

- Припрема за 
такмичење 
рецитатора 

- Демонстративна 
- Текстуална 
- Стваралачка  
- Игра улога 
 

- Развијање 
опште културе 

- Развијање 
и подстицање 
стваралачке 
активности 

- Развијање 
маште, 
оригиналности, 
смисла за лепо 
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ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА , ДОДАТНЕ И ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ У ДРУГОМ 
РАЗРЕДУ 

Фонд часова за други разред и  предмети 

Ред. 
број А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

нед. год. 
1. Српски језик 5 180 
2. Енглески језик 2 72 
3. Математика 5 180 
4. Свет око нас 2 72 
5. Ликовна култура 2 72 
6. Музичка култура 1 36 
7. Физичко васпитање 3 108 
    
Укупно: А 20 720 

Ред. 
број Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

  

1. Верска настава 1 36 



 78 

2. Грађанско васпитање 1 36 

 В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ   

1. Народна традиција 1 36 
2. Чувари природе 1 36 
3. Од играчке до рачунара 1 36 
Укупно: Б 2 72 

Укупно: А+Б 23 792 

Ред. 
Број Г.ОБЛИК ОБРАЗОВНО– ВАСПИТНОГ РАДА 

  

1. Редовна настава 23 792 
2. Допунска настава 1 36 
3. Додатни рад - - 

Укупно: А+Б+В+Г 24 828 

Ред. 

Број Д. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГРАДА 
  

1. Час одељенског старешине  1 36 
2. Настава у природи  77--1100  

ддааннаа 
3. Друштвене,техничкер,хуманитарне,спортске и културне активности 2 72 

Укупно: А+Б+В+Г+Д  

 
* Теме из области здравственог васпитања сходно узрасном и образовном нивоу ученика реализоваће се кроз интегрисано тематско 
планирање у оквиру обавезних и изборних предмета и активности у току школске године, кроз оперативне планове. 
 

СВРХА, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 
Сврха програма образовања 

- Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке, математичке, научне, уметничке, културне, здравствене, еколошке  и информатичке 
писмености неопходне за живот у савременом и сложеном друштву. 
- Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно задовољава сопствене потребе и интересе, развија сопствену личност и 
потенцијале, поштује друге особе и њихов идентитет, потребе и интересе, уз активно и одговорно учешће у економским, друштвеном и културном животу и 
допринос демократском, економском и културном резвоју друштва. 
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Циљеви и задаци програма образовања су 

- развој интелектуалних капацитета и знања деце и ученика нужних за разумевање природе, друштва, себе и света у коме живе, у складу са њиховим развојним 
потребама, могућностима и интересовањима; 
- подстицање и развој физичких и здравствених способности деце и ученика; 
- оспособљавање за рад, даље образовање и самостално учење, у складу са начелима сталног усавршавања и начелима доживотног учења; 
- оспособљавање за самостално и одговорно доношење одлука које се односе на сопствени развој и будући живот; 
- развијање свести о државној и националној припадности, неговање српске традиције и културе, као и традиције и културе националних мањина; 
- омогућавање укључивања у процесе европског и међународног повезивања; 
- развијање свести о значају заштите и очувања природе и животне средине; 
- усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности демократски уређеног, хуманог и толерантног друштва; 
- уважавање плурализма вредности и омогућавање, подстицање и изградња сопственог система вредности и вредносних ставова који се темеље на начелима 
различитости и добробити за све; 
- развијање код деце и ученика радозналости и отворености за културе традиционалних цркава и верских заједница као и етничке и верске толеранције, јачање 
поверења међу децом и ученицима и спречавање понашања која нарушавају остваривање права на различитост; 
-поштовање права деце, људских и грађанских права и основних слобода и развијање способности за живот у демократски уређеном друштву; 
- развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности заједничког живота и подстицање индивидуалне одговорности. 
 

 

 

 

 

А. ОБАВЕЗНО НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

СРПСКИ ЈЕЗИК - 180 часова 

 
Оперативни задаци: 
уочавање и схватање реченице као основне језичке категорије; препознавање и разумевање главних реченичних делова; 
савладавање нових програмских захтева из правописа; 
овладавање техником читања и писања латиницом; 
мотивисање, подстицање и усмерење начитање лектире; 
увежбавање читања наглас; усавршавање читања у себи у функцији тумачења текста; 
овладавање основним облицима језичког изражавања и даља усавршавања и неговања језичке културе; 
систематско и доследно реализовање програмских и њима сличних вежбања у говору и писању. 
 

Наставна тема Начини реализације ИСХОДИ (СТАНДАРДИ) 
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Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

Књижевност : 
- Поезија 

- Проза 
- Драма 

-Текстови из Читанке  
- Домаћа лектира:  
-Породичне и шаљиве 
песме- избор 
-Избор из поезије 
Љубивоја Ршумовића и 
Добрице Ерића 
-Избор из Антологије 
српске поезије за децу 
(приредио Душан 
Радовић) 
-Српске народне бајке- 
избор 
Ханс Кристијан Андерсен: 
Бајке  (избор) 
-Читање текста 

-Читање наглас и у себи с 
разумевањем прочитаног 
-Усмерено читање 
-Читање у себи као 
припрема за смостално 
читање и учење 
-Тумачење текста 

-Саопштавање утисака о 
прочитаном тексту 
-Разумевање прочитаног 
текста 
-Систематично усвајање 
књижевних и 
функционалних појмова 
-Књижевни појмови 

(песма, фабула, ликови, 
басна, бајка, драма, 

- дијалошка 
- текстуална 
- илустративна 
- учење путем открића 

Вештина читања и разумевање 
прочитаног 

1СЈ.1.2.1. углавном влада основном 
техником читања ћириличног и 
латиничног текста 
1СЈ.1.2.2. одговара на једноставна 
питања у вези са текстом (ко, шта, где, 
када, колико и сл.) 
1СЈ. 1.2.4. познаје и користи основне 
делове текста (наслов, име аутора; 
садржај, речник) 
1СЈ. 1.2.5. одређује основну тему 
текста 
1СЈ. 1.2.6. делимично разуме значење 
текста 
1СЈ. 1.2.7. препознаје књижевно-
уметнички и информативни текст 
1СЈ. 1.2.8. уме да одреди да ли му се 
текст допада, да ли му је занимљив 
 

 

 

Књижевност 

1СЈ.1.5.2. препознаје књижевне врсте 
(бајку и басну) 
1СЈ.1.5.3. одређује главни догађај и 
ликове (који су носиоци радње) у 
краћем књижевноуметничком тексту 
1СЈ.1.5.4. углавном одређује време и 
место дешавања радње у књижевно 
уметничком тексту 
 

Вештина читања и разумевање 
прочитаног 

1СЈ.2.2.1.углавном уме да 
одреди  на ком месту у тексту је 
пауза 
1СЈ.2.2.2. изводи једноставне 
закључке у вези са краћим 
текстом 
1СЈ.2.2.3. углавном раздваја 
битне од небитних информација; 
одређује след догађаја у тексту 
1СЈ.2.2.5. углавном одређује 
основни смисао текста и његову 
намену 
1СЈ.2.2.6. углавном препознаје 
фигуративно значење у тексту 
1СЈ.2.2.7. изводи једноставне 
закључке на основу текста  
1СЈ.2.2.8. износи свој став о 
садржају текста 
1СЈ.2.2.9. издваја делове текста 
који су му нејасни 
 Књижевност 
1СЈ.2.5.2. препознаје фолклорне 
форме (кратке народне 
умотворине- пословице, 
загонетке, брзалице) 
1СЈ.2.5.3. разликује  стих и 
строфу у лирској песми 
1СЈ.2.5.4. одређује карактери-
стичне особине и поступке 
ликова у тексту  
1СЈ.2.5.5. углавном уочава 
редослед догађаја у тексту 

Вештина читања и разумевање 
прочитаног 

1СЈ.3.2.1. влада оснвном техником 
читања ћириличног и латиничног 
текста 
1СЈ.3.2.4. изводи закључке на 
основу текста 
1СЈ.3.2.6. изводи фигуративно 
значење у тексту 
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 
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дијалог) 

Језик 

- Граматика 

-Реченице по значењу и 
облику 
-Главни делови реченице 
-Именице (врста, род и 
број) 
-Глаголи (глаголска 
времена) 
-Подела речи на слогове 
- Правопис 

-Употреба великог слова у 
писањуличних имена и 
презимена, надимака уз 
лично име, имена 
животиња, вишечланих 
географских имена и 
улица  
(једноставнија решења) 
-Писање речце ли у 
упитним реченицама и 
речце не уз глаголе у 
одричним реченицама 
-Скраћенице 
-Велико почетно слово и 
знакови интерпункције 
-Усвајење латинице 
(читање и писање) 

- активно слушање 
- састављање 
реченица 
- именује и чита слова 
латинице 
- писање по диктату 

Граматика и лексикологија 

1СЈ.1.4.1. углавном препознаје врсте 
речи (именице и глаголе) 
1СЈ.1.4.2. углавном препознаје 
граматичке категорије променљивих 
речи (род и број заједничких именица)  
1СЈ.1.4.3.  препознаје врсте реченица 
по комуникативној функцији 
(обавештајне, 
упитне,узвичне,заповедне) и по 
потврдности/одричности (потврдне и 
одричне) 
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. већина пише писаним 
словима ћирилице и латинице 
1СЈ.1.3.3. углавном почиње реченицу 
великим словом, завршава је 
одговарајућим интерпункцијским 
знаком 
1СЈ.1.3.4. употрбљава велико слово 
приликом писања личних имена, 
назива места (једночланих) 
1СЈ.1.3.5. углавном пише кратким 
потпуним реченицама једноставне 
структуре 
1СЈ.1.3.7. углавном препричава кратак 
и једноставан текст (до 200 речи) 
1СЈ.1.3.8. користи скроман фонд речи 

Граматика и лексикологија 

1СЈ.2.4.1. одређује врсте речи 
(именице и глаголе) 
1СЈ.2.4.2. препознаје подврсте 
речи (властите и заједничке 
именице 
1СЈ.2.4.5. препознаје субјекат и  
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. углавном саставља 
једноставне реченице 
Писано изражавање(правопис) 
1СЈ.2.3.1. зна и користи оба 
писма (ћирилицу и латиницу) 
1СЈ.2.3.2. употрбљава велико 
слово приликом писања имена  
места; правилно пише гласове ћ, 
ч, ђ, џ 
1СЈ.2.3.3. пише једноставним 
реченицама; варира језички 
израз (ред речи у реченици, 
типове реченица, дужину 
реченице...) 

Граматика и лексикологија  
1СЈ.3.4.1. именује врсте речи 
(властите и заједничке и глаголе) 
1СЈ.3.4.2. уме да промени облик 
променљивих речи према задатом 
критеријуму: заједничких именица 
према броју и роду 
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(у односу на узраст) 
1СЈ.1.3.9. пише кратку реченицу (куда 
иде, зашто касни) 
1СЈ.1.3.10. углавном пише честитку, 
разгледницу, позивницу 

-Језичка култура 

-Основни облици 
усменог и писменог 
изражавања 
-Препричавање 
-Причање 
-Описивање 
-Усмена и писмена 
вежбања 
-Казивање напамет 
научених текстова 
-Аутодиктат и контролни 
диктат 
-Израда домаћих задатака 
и њихова анализа на часу 

- слушање 
- посматрање 
- упоређивање и 
манипулисање 
сликама 
-активно учествује у 
причању 
- посматра слике и  
  склапа причу 
- описује на основу 
онога што је 
видео,осетио,доживео 
- пише састав 

1.СЈ.0.1.1. познаје основна начела 
вођења разговора: уме да започне 
разговор и учествује у њему 
1СЈ.0.1.2. углавном користи форме 
учтивог обраћања 
1СЈ.0.1.5. углавном уме самостално 
(својим речима) да описује и да прича 
на задату тему 

Писано изражавање(правопис) 
1СЈ.2.3.6. саставља кратак 
наративни текст 
1СЈ.2.3.8. користи фонд речи 
примерен узрасту 

Писано изражавање 

1СЈ.3.3.1. пише јасним и кратким 
реченицама 
1СЈ.3.3.2. јасно структурира текст 
(уводни,средишњи и завршни део 
текста 
1СЈ.3.3.5. користи богат фонд речи 
(у односу на узраст) 
1СЈ.3.3.6. издваја пасусе у краћем 
тексту 

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – 72 часа 

  
                                               
Циљ наставе страног језика на млађем школском узрасту  
-је да оспособи ученика да на страном језику комуницира на основном нивоу у усменом и писаном (од трећег разреда) облику о темама из његовог непосредног 
окружења. У исто време, настава страних језика треба да: 
- подстакне потребу за учењем страних језика; 
- подстакне развијање свести о сопственом напредовању рада јачања мотивације за учење језика; 
- олакша разумевање других и различитих култура и традиција; 
- стимулише машту, креативност и радозналост; 
- подстиче употребу страног језика у личне сврхе и из задовољства. 
Општи стандарди 
Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и културама. 
Ученик развија радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима других језика. 
Посебни стандарди 
Разумевање говора 



 83 

Ученик разуме и реагује на краћи усмени текст у вези са познатим темама. 
Усмено изражавање 
Ученик усмено изражава садржаје у вези са познатим темама самостално или уз помоћ наставника. 
Интеракција 
Ученик остварује комуникацију и са саговорницима размењује кратке информације у вези са познатим темама. 
Знања о језику 
Препознаје основне принципе граматичке и социолингвистичке компетенције уочавајући значај личног залагања у процесу учења страног језика. 
 
Задаци на нивоу језичких вештина 
Разумевање говора 
Ученик треба да: 
- препознаје гласове (посебно оне којих нема у матерњем језику) у говорном ланцу, акценат, ритам и интонацију; 
- разуме вербални садржај уз помоћ облика невербалне комуникације; 
- разуме говор наставника, кратке дијалоге, приче и песме о познатим темама, које чује уживо, или са аудио-визуелних записа; 
- разуме и реагује на одговарајући начин на кратке усмене поруке у вези са личним искуством и са активностима на часу (позив на игру, заповест, упутство итд.). 
Усмено изражавање 
Ученик треба да: 
- разговетно изговара гласове, научене речи и изразе, поштује ритам и интонацију; 
- даје основне информације о себи и свом окружењу, самостално и уз наставникову помоћ; 
- описује кратким и једноставном језичким структурама себе и друге у познатим ситуацијама; 
- репродукује, сам или у групи, кратке рецитације и бројалице и пева познате песмице. 
Интеракција 
Ученик треба да: 
- реагује вербално и невербално на упутства и постављена питања; 
- поставља једноставна питања; 
- изражава допадање и недопадање; 
- учествује у комуникацији (у пару, у групи, итд.); 
- препознаје кад нешто не разуме, поставља питања и тражи разјашњења. 
Знања о језику 
- препознаје шта је ново научио; 
- схвата значај познавања језика, матерњег и страног у међуљудској комуникацији. 
Тематика 
Welcome: 
- Понављање бројева 1-10, боја, основних језичких структура (представљање, поздрављање...) 
My Toys: 
- играчке, бројеви 11-20 
My Family: 
- шира породица, просторије 
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My Body: 
- делови тела, активности 
My Face: 
- делови лица, облици 
Animals: 
-домаће животиње, описивање животиња 
Food:  
- ужина 
- избор хране и пића 
- оброци, навике у исхрани 
 
Clothes: 
- одевни предмети по годишњим добима 
- униформе 
- делови дана 
Weather: 
- временске прилике 
- дани у седмици 
Goodbye: 
-систематизација градива 
 
Начин остваривања програма 
Комуникативна настава сматра језик средством комуникације. Примена овог приступа у настави страних језика заснива се на настојањима да се доследно 
спроводе и примењују следећи ставови: 
- циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса за ученике; 
- говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика; 
- ученици у почетку већином слушају и реагују а тек потом почињу и да говоре; 
- језичка грађа је кумулативна и надовезује се на већ обрађену; 
- битно је значење језичке поруке, а не граматичка прецизност исказа; 
- знања ученика мере се јасно одређеним релативним критеријумима тачности и зато узор није изворни говорник; 
- са циљем да унапреди квалитет и квантитет језичког материјала, настава се заснива и на социјалној интеракцији (рад у учионици спроводи се путем групног или 
индивидуалног решавања проблема, потрагом за информацијама и мање или више сложеним задацима са јасно одређеним контекстом, поступком и циљем). 
Комуникативно-интерактивни приступ у настави страних језика укључује и следеће: 
- усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину; 
- поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и прилагођене листе задатака и активности; 
- наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових идеја; 
- ученици се третирају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину; 
- уџбеници постају извори активности; 
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- учионица постаје простор који је могуће прилагођавати потребама наставе из дана у дан; 
- рад на пројекту као задатку који остварује корелацију са другим предметима и подстиче ученике на студиозни и истраживачки рад. 
Технике (активности) 
- Слушање и реаговање на команде наставника или са аудио записа (углавном физичке активности: устани, седи, ходај, скочи, играј, али и активности у вези са 
радом у учионици: цртај, сеци, боји, отвори/затвори свеску, итд.); 
- Рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама итд.); 
- Мануалне активности (сецкање, бојење, прављење предмета од глинамола или сланог теста; израда постера за учионицу или родитеље и сл.); 
- Вежбе слушања (према упутствима наставника или са траке повезати појмове у вежбанки, додати делове слике који недостају, и сл.); 
- Игре; 
- Певање у групи; 
- Класирање и упоређивање (по количини, облику, боји, годишњим добима, волим/не волим, компарације...); 
- Погађање предмета или лица; 
- Решавање "текућих проблема" у разреду, тј. договори и мини-пројекти; 
- Игра по улогама (симулација); 
- Цртање по диктату; 
- "Превођење" исказа у гест и геста у исказ; 
- Повезивање звучног материјала са илустрацијом; 
- Заједничко прављење илустрованих материјала (албум фотографија одељења, план недељних активности). 
 
 

                               Глобални план рада  
                       ЕНГЛЕСКИ  ЈЕЗИК – 2.РАЗРЕД 

редни број 
наставне теме 

наставна тема обрада остали 
типови 

часа 

укупно 

1. Welcome! 1 1 2 

2. My Toys 4 4 8 

3. My Family 4 4 8 

4. My Body 4 4 8 

5. My Face 5 4 9 

6. Animals 5 4 9 

7. Food 5 4 9 

8. Clothes 4 4 8 

9. Weather 4 4 8 

10. Goodbye! 0 3 3 

укупно часова 36 36 72 
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МАТЕМАТИКА - 180 часова 

Оперативни задаци: 
сабирање и одузимање до 100; 
множење као сабирање једнаких самирака, одговарајући термини знак множења; 
операција дељења, термини и знак дељења; 
таблица множења једноцифрених бројева и одговоарајући случајеви дељења; 
слово као ознака за непознати борј; 
решавање текстуалних задатака с једном и две рачунске операције, као и једначине с једном операцијом; 
појам половине; 
правоугаоник и квадрат на квадратној мрежи; 
мере за дужину (m, dm, cm) и време (час, минут, дан седмица, месец) 
 

Наставна тема 
Начини 
реализације 

ИСХОДИ (СТАНДАРДИ) 

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

Природни бројеви до 100 

-Сабирање и одузимање 
природних бројева до 100 
-Множење и дељење 
природних бројева до 100 
-Изрази (две операције, 
заграде, редослед 
рачунских операција) 
-Слово као замена за неки 
број 
-Одеђивање непознатог 
броја 
-Појам половине и 
четвртине 
-Разумевање једноставнијх 
задатака (највише две 
операције) 

- демонстративна 
- интерактивна 
- истраживачка 
- илустративна 
- игра 

Природни бројеви и операције са 
њима 

1МА.1.1.1. зна  да прочита и 
запише дати број, уме да упореди 
бројеве по величини 
1МА.1.1.2. рачуна вредност 
бројевног израза са највише две 
операције сабирања и одузимања у 
оквиру прве стотине 
1МА.1.1.3. множи и дели без 
остатка у оквиру таблице множења 
1МА.1.1.4. уме да на основу текста 
правилно постави израз са једном 
рачунском операцијом 
1.МА.1.1.5. уме да решава 
једноставне једначине у оквиру 
прве стотине 
 

Разломци 

Природни бројеви и операције са 
њима 

1МА.2.1.1. уме да примени 
својства природних бројева 
(паран, непаран, највећи, најмањи, 
предходни, следећи број)  и разуме 
декадни бројевни систем у оквиру 
прве стотине 
1МА.2.1.2. уме да одреди десетицу 
најближу датом броју 
1МА2.1.3.сабира и одузима, 
рачуна вредност израза до сто са 
прелазом 
1МА2.1.4.рачуна вредност израза с 
највише две операције до сто са 
прелазом 
1МА2.1.5.уме да решава једначине 
 Разломци 

1МА.2.3.2. уме да израчуна 
половину и четвртину  неке 

Природни бројеви и операције 
са њима  
1МА.3.1.1. уме да примени 
својства природних бројева у 
решавању сложенијих 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 
до сто 
 

 

 

 

 

 

Разломци 
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1МА.1.3.2. уме да препозна и 
разликује половину и четвртину 
неке целине 

целине и обрнуто 
 

1МА.3.3.2.  уме да израчуна 
половину и четвртину  неке 
целине у сложенијим 
текстуалним задацима 

Геометријски облици 

-Предмети облика лопте, 
ваљка, квадра и коцке, 
упоређивање предмета по 
облику, ширини, висини и 
дебљини 
-Дуж, права и полуправа 
-Уочавање и цртање 
правоугаоника и квадрата 
на квадртаној мрежи 

- демонстративна 
- интерактивна 
- игра 
- илустративна 

Геометрија 

1МА.1.2.1. углавном уме да 
именује геометријске објекте у 
равни (квадрат, круг,троугао, 
правоугаоник, тачка, права, 
полуправа и дуж)  
1МА.1.2.2. углавном зна јединице 
за мерење дужине (m, cm, dm) и 
њихове односе 
1МА.1.2.3. користи поступак 
мерења дужине линије приказане 
на једноставној слици, при чему је 
дата мерна јединица 

Геометрија 

1МА.2.2.1. уочава међусобне 
односе геометријских објеката у 
равни 
1МА.2.2.2. претвара јединице за 
мерење дужине (m, cm, dm) 

Геометрија 

1МА.3.2.1. претвара јединице за 
мерење дужине (m, cm, dm) из 
већих у мање 

Мерење и мере 

-Мерење дужи 
(метар, дециметар и 
центиметар) 
-Мере за време (час, минут, 
дан, седмица, месец) 

-експериментална 
- демонстративна 
- игра 
- интерактивна 

Мерење и мере 

1МА.1.4.1. уме да изрази одређену 
суму новца преко различитих 
апоена и рачуна са новцем у 
једноставним ситуацијама 
1MA.1.4.3. зна коју јединицу мере 
да употреби за мерење задате масе  
(кг) 
1MA.1.4.4. уме да чита 
једноставније табеле  
 

Мерење и мере 

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 
(минут, сат, месец и година) и 
пореди временске интервале у 
једноставним ситуацијама 
1МА.2.4.5. уме да користи податке 
приказане табеларно у решавању 
једноставнијих задатака 

Мерење и мере 

1МА.3.4.1. зна јединице за време 
(минут, сат, месец и година) и  
уме да пореди временске 
интервале у сложенијим 
ситуацијама 

 

СВЕТ ОКО НАС - 72 часа 

Оперативни задаци: 
формирање елементарних научних појмова из природних и друштвених наука; 
подстицање и развијање истраживачких активности деце; 
подстицање уочавања узрочнопоследичних веза, појава и процеса; 
слободно исказивање својих запажања и предвиђања и самостално решавање једноставних проблем ситуација; 
прихватање основних људских вредности за критеријум понашања према другима; 
развијање одговорног односа према окружењу као и интересовања и спремности за његово очување 
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Наставна тема 
Начини 
реализације 

ИСХОДИ (СТАНДАРДИ) 

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

Где човек живи 

-Насеља 
-Рељеф и воде 
-Саобраћај у 
насељу 

- дијалошка 
- амбијентална 
- радионичарска 
експериментална 

Живимо у насељу 

1СОН.1.6.1. углавном зна основне 
облике рељефа и површинских вода 
1СОН.1.6.2. зна основне типове 
насеља и њихове карактеристике 
 

 

 

Друштво 
1СОН.1.5.1. зна које друштвене групе 
постоје и ко су њихови чланови 
(породица, школа и насеље) 
1СОН.1.5.2. зна основна правила 
понашања у породици, школи и 
насељу 
1СОН.1.5.3. зна која занимања људи 
постоје и њихову улогу 
1СОН.1.5.4. зна изворе опасности 
1СОН.1.5.5. зна поступке очувања 
здравља 

Живимо у насељу 

1СОН.2.6.1. препознаје и именује 
облике рељефа и површинских вода у 
свом месту. 
1СОН.2.6.3. разуме повезаност услова 
живота са занимањима људи – село, 
град 
 

Друштво 

1СОН.2.5.1. зна које су улоге 
различитих друштвених група и 
њихових чланова 
1СОН.2.5.2. зна која су права и 
обавезе чланова у различитим 
друштвеним групама 
1СОН.2.5.3. разуме повезаност 
различитих занимања људи   

 

 
 
 
 

 

 

 

Друштво 
1СОН.3.5.1. разуме сличности и 
разлике друштвених група 
1СОН.3.5.2. разуме да се права и 
обавезе чланова друштвених група 
међусобно допуњују 

Кретање у 
простору и 
времену 

-Кретање у 
простору 
-Кретање у 
времену 

- дијалошка 
- кооперативна 
- радионичарска 
- играње 
- проблемска 

Кретање и орјентација у простору 
1СОН.1.4.1. уме да препозна кретање 
тела на различите начине 
1СОН.1.4.2. зна помоћу чега се људи 
орјентишу у простору: лева и десна 
страна, адреса 
1СОН.1.4.4. зна јединице за мерење 
времена: дан, недеља, месец, година 
1СОН.1.4.5. уме да прочита тражене 
информације са часовника 

Кретање и орјентација у простору 
1СОН.2.4.1. углавном зна да кретање 
тела зависи од силе која на њега 
делује, врсте подлоге и облика тела 
1СОН.2.4.5. углавном уме да чита 
временску ленту 

 

Људска 
делатност 

-Човек ствара 
-Материјали 
(разноврсност 

- партиципативне 
- решавање 
проблем 
ситуација 
- дијалошка 

Екологија 

1СОН.1.2.1. препознаје и именује 
природне ресурсе 
1СОН.1.2.2. зна употребну вредност 
природних ресурса 

Екологија 

1СОН.2.2.3. зна основне мере заштите 
живе и неживе природе 

1СОН.2.2.4. зна користи од биљака и 
животиња 
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материјала, 
својства и 
понашање) 

- демонстративна 
- интерактивна 
- кооперативна 
- амбијентална 

1СОН.1.2.3. разликује повољно и 
неповољно деловање човека по 
очување природе 
 Материјали 

1СОН.1.3.1. зна основна својства воде, 
ваздуха и земљишта 
1СОН.1.3.3. зна да различите животне 
намирнице садрже различите састојке 
1СОН.1.3.4. препознаје основна 
својства материјала 
1СОН.1.3.5. зна да различити 
материјали имају различиту употребу 

 
 

 

Материјали 

1СОН.2.3.1. зна сложенија својства 
воде и ваздуха: агрегатно стање воде и 
кретање ваздуха 
1СОН.2.3.4. зна да особине материјала 
одређују њихову употребу 

 

 

 

Материјали 

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

Жива и нежива 
природа 

-жива природа 

-Биљке 
-Животиње 
-Човек 
-нежива 
природа 

-Вода 
-Ваздух 
-Сунце 
-Земљиште 

- дијалошка 
- илустративна 
- демонстративна 
- кооперативна 

Жива и нежива природа 
1СОН.1.1.1. прави разлику између 
живе и неживе природе 
1СОН.1.1.2. зна ко и шта чини живу и 
неживу природу 
1СОН.1.1.3. зна заједничке 
карактеристике живих бића 
1СОН.1.1.4. уме да класификује жива 
бића према једном од следећих 
критеријума: изгледу, начину исхране, 
кретању 
1СОН.1.1.5. препознаје и именује 
делове тела живих бића 
1СОН.1.1.6. разликује станишта према 
условима живота и живим бићима у 
њима 

Жива и нежива природа 

1СОН.2.1.1. разуме повезаност живе и 
неживе природе на очигледним 
примерима 
1СОН.2.1.2. зна основне разлике 
између биљака, животиња и људи 
1СОН.2.1.4. зна улогу основних 
делова живих бића 
1СОН.2.1.5. уочава повезаност услова 
живота и живих бића у станишту 
1СОН.2.1.6. уочава међусобну 
зависност живих бића у животној 
заједници 

Жива и нежива природа 

1СОН.3.1.1. разуме повезаност живе и 
неживе природе 
1СОН.3.1.2. уочава функционалну 
повезаност различитих делова тела 
живих бића 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА - 72 часа 

Оперативни задаци: 
ликовно-визуелни рад као израз индивидуалног осећања, доживљаја и стваралачке имагинације; 
опажање, објашњавање и реконструкција појава и ситуација; 
оплемењивање животног и радног простора, контраст облика, карактер облика, коришћење материјала за рад, дејство светлости на карактер облика; 
навика лепог писања (ћириличка и латиничка палиографија) 
 

Садржаји програма Број часова 
Начини  и  поступци  
остваривања садржаја 

Циљеви и задаци садржаја програма 
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Кретање облика у простору 

-Кретање више облика у 
простору, кретање једног облика 
у простору 
-Појмови: кретање, простор 

6 
- дијалошка 
- демонстративна 
- кооперативна 

- опажање и схватање кретања у простору 
- опажање облика у кретању 
- развијање стваралачке имагинације 

Дејство светлости на карактер 
облика (светлост) 
-Природна и вештачка светлост, 
силуета, сенка, фигура и 
позадина 
Појмови: светлост, силуета 

4 

- дијалошка 
- хеуристичка 
- демонстративна 
- кооперативна 

-стицање искуства о дејству светлости на карактер облика 
-упознају и уочавају појаву светлости и сенке која их прати 

Амбијент-сценски простор 

-Израда маски, костима и сцене 
-Појмови: амбијент, сцена 

6 

- дијалошка 
- демонстративна 
- кооперативна 
- хеуристичка 
- илустративна 

-ликовно учење у формирању сценског израза 
-безбедно и примерено користе алатке и материјал за 
ликовно изражавање 

Лепо писање са калиграфијом 

-Писање латиничких слова 
упоредо са ћириличким словима 
- Писање латиничких и 
ћириличких слова у складу са 
калиграфским принципима 

16 
- дијалошка 
- демонстративна 
- кооперативна 

-развијати навику лепог писања 
-развијати осетљивост за лепо писање (ћирилична и 
латинична  палеографија) 

Контраст 

-Природни и вештачки облици, 
слагање-разлагање, једнобојан-
вишебојан, обрађен-необрађен, 
прав-крив, једноставан-сложен 

12 
- дијалошка 
- демонстративна 
- кооперативна  

-стицање искуства о контрасту облика, карактеру облика, 
коришћењу материјала за рад 
-адекватно и активно учествује у презентацији     
  радова 

Разне врсте знакова и симбола 

-Печат, грб, симболи, словни и 
нотни знаци 

4 
- дијалошка 
- демонстративна 
- кооперативна 

-стицање искуства о визуелним знаковима 
-развијање маштовитог и стваралачког рада 

Једнобојна композиција 
употребних предмета 

-Једнобојна композиција 
употребних предмета 

6 

- дијалошка 
- демонстративна 
- кооперативна 
- хеуристичка 

-уочавање једнобојног и вишебојног кроз практичну 
активност 

Замишљања 

-Вербални опис, текст, 
фотографија 

6 
- дијалошка 
- кооперативна 
- хеуристичка 

- ликовно изражавање доживљаја из искуства, непосредног 
окружења као и из маште 
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Преобликовање предмета 
њиховим спајањем (везивање) 

-Преобликовање материјала или 
предмете њиховим спајањем 

6 
- дијалошка 
- хеуристичка 
- кооперативна 

- стицање искуства о компоновању и рекомпоновању 
- безбедно и правилно коришћење алатки и материјала за 
ликовно изражавање 

Индивидуално коришћење 
различитих материјала за рад  
( паковање ) 

6 
- дијалошка 
- хеуристичка 
- кооперативна 

- коришћење различитих ликовних и неликовних 
  материјала 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА - 36 часова 

Оперативни задаци: 
певање песама по слуху; 
слушање вредних дела уметничке и народне музике; 
свирање на дечјим музичким инструментима; 
извођење дечје, народне и уметничке музичке игре. 
 

Наставни садржаји Број часова 
Начини  и  поступци  
остваривања садржаја 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Извођење музике певањем и 
свирањем 

-Певање 

-Певање песама по слуху 
различитог садржаја и 
расположења, трдицоиналне и 
уметничке музике из Уџбеника 
- певање и извођење музичких 
игара из Уџбеника 
-Певање једноставних модела и 

24 

- аудитивна 
- дијалошка 
- кооперативна 
- демонстративна 

- неговање способности извођења музике ( певање-свирање) 
- извођење народних и уметничких дечјих игара 

Слушање музике 

-Слушање вокално- 
инструменталних композиција  
- Слушање народних песама и 
игара 
- Препознавање: гласова, 
инструмената, различитог 
темпа, динамичке разлике, 
расположења 

8 

- дијалошка 
- кооперативна 
- демонстративна 
- аудитивна 
- истраживачка 

- развијање критичког мишљења ( исказивање осећања у 
музици која се изводи и слуша ) 
- стицање навике слушања музике,подстицањедоживљаја и 
оспособљавање за разумевање музичких порука 
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Музичко стваралаштво 

-Опоншање звукова из 
непосредне околине 

4 

- кооперативна 
- истраживачка 
- дијалошка 
- демонстративна 

- развијање интересовања, музичке осетљивости  
  и креативности 

 
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ - 108 часова 

Оперативни задаци: 
подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела; 
стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања здравља и заштити природе и човекове средине; 
задовољење основних дечјих потреба за кретањем и игром; 
стицање моторичким умења у свим природним облицима кретања у различитим условима. 
стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колекстиван живот и рад 
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Наставни садржаји Број часова Начин и поступак остваривања Циљеви и задаци садржаја програма 

Ходање и трчање 

Ходање на различите начине 
- Трчање различитим темпом 

18 
- разговор 
- демонстрација 
- практична активност 

- разликује правилно од неправилног држања тела 
- развијање и усавршавање моторичких способности 

Скакање и прескакање 

-Прескакање вијача 
-Прескакање палица 
-Скок удаљ  
- Скок увис 

19 
- разговор 
- демонстрација 
- практична активност 

- развијање координације, гипкости, равнотеже  и експлозивне 
снаге 

Бацање и хватање 

-Бацање лоптица из места 
-Вежбе руковања лоптом 

12 
- практична активност 
- демонстрација 
- разговор 

- изводи покрет у задатом смеру 
- вешто изводи једноставне форме природног    
   кретања 

Вишења и пењања 

-Помицање улево и удесно на 
дохватном вратилу 
-Пењање уз лестве 

17 
- практична активност 
- демонстрација 
- разговор 

- вешто изводи једноставне форме природног    
   кретања 
- слуша упутства и изводи покрет у задатом смеру 

Вежбе на тлу и равнотеже са 
реквизитима 

-Колут напред 
-Вежбе на тлу 
-Вежбе на греди 
-Вежбе реквизитима(плице, 
вијаче и обручи9 

13 
- демонстрација 
- практична активност 
 

- вешто изводи задате вежбе са реквизитима 
- уочава своје моторичке способности и особине, сличности и 
разлике међу вршњацима 

Ритмичке вежбе и народни 
плесови 

-Пескакање вијаче 
(дечји поскок) 
-Плесови: Ми смо деца весела 
и једно коло по избору 

11 
- дијалог 
- практична активност 
- демонстрација 

-  усклађује једноставне и задате покрете уз му зику 
- правилно изводи основне кораке народних плесова 

Елементарне игре 

-Елементарна игра ,,Између 
две ватре“ 
-Игре по избору ученика 

18 
- дијалог 
- практична активност 
- демонстрација 

- познаје правила елементарних игара и придржава их се 
- стварање услова за социјално прилагођавање  
  ученика на колективан живот и рад 
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Б. ОБАВЕЗНО ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

ВЕРСКА НАСТАВА -  ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС (ВЕРОНАУКА) 
 Назив предмета:  ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС       

 Годишњи фонд часова:  36             

 Разред:  Други         
                    

 

ТЕМА 

      

ИСХОДИ 

 

 ПРЕПОРУЧЕНИ 
   

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

 
            

            
            

   ЦИЉ 
     САДРЖАЈИ ПО 

    
       

По завршетку теме ученик ће: 
 

 

   

ПРОГРАМА 
 

 (наставне јединице)           
         ТЕМАМА     
                   

                    

 I – УВОД  • упознавање ученика са   Когнитивни аспект:    Упознавање са    Катихизација као литургијска 
    садржајима и начином    моћи да сагледа садржаје којима ће 

 садржајем програма    делатност- заједничко је дело 
    рада    и начином рада    катихете (вероучитеља) и његових  

1. Ми смо Црква – 
    се бавити настава Православног     

  • мотивисање ученика за         ученика.      катихизиса у току 2. разреда      

 уводни час 
 похађање часова верске         

Катихета (вероучитељ) би требало      основне школе;      
    наставе         
      

 моћи да уочи какво је његово 
     стално да има науму да катихеза не             

            постоји ради гомилања информација         предзнање из градива      

             („знања о вери“), већ као настојање         Православног катихизиса      

             да се учење и искуство Цркве лично         обрађеног у претходном разреду      

             усвоје и спроведу у живот кроз         школовања.      

             слободно учешће у богослужбеном                  

        Афективни аспект:      животу Цркве. 
       


       

На почетку сваке наставне теме        желети да активно учествује      
       на часовима верске наставе      ученике би требало упознати са 
                 циљевима и исходима наставе,  II – МОЈЕ МЕСТО     Когнитивни аспект:    Икона Христовог    
         садржајима по темама, начином  У ЦРКВИ 

 • омогућити ученицима    • знати да се Крштењем постаје  Крштења    

         остваривања програма рада, као и са     разумевање Крштења    члан Цркве   Библијска прича о    

           начином вредновања њиховог рада.     као уласка у Божју 
  • знати да је Црква заједница 

 Ноју – Нојева    

          

Врсте наставе 
  

 2.Крштењем  породицу    потпуно другачија од свих  барка – брод     
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 постајемо чланови • омогућити ученицима да   • знати  да је Црква заједница са  спасења    Настава се реализује кроз следеће 
 Цркве  разликују појмове:    Богом   Народна    облике наставе: 
 3.Црква – заједница  Црква, храм, Литургија    • разликовати значења појмова  приповетка   

 теоријска настава (35 часова)      указати ученицима да је    Црква (заједница) и храм (место  „Седам прутова“   
 4.Храм – место  учешће у Литургији    на којем се сабирамо)   Слике различитих       

              8  
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окупљања засновано на слободи  • на елементарном нивоу моћи да православних 
заједнице    опише зашто се подижу храмови храмова 
 

 

5. Литургија –   • моћи да  уочи да је Литургија (спољашњи и 
догађај Цркве    догађај Цркве унутрашњи 
6.Заједница радости    • знати  да у Литургији учесвује изглед) 

    само онај ко је крштен и ко то  Новозаветно 
    жели сведочанство о 
    Афективни аспект:  Свадби царевог 
   • желети да посети храм и боље сина (препричано 
    упозна основна обележја и прилагођено) 
    православних храмова  

III –   Когнитивни аспект:   Садржаји који се 
ЛИТУРГИЈСКЕ • ученицима пружити  • препознати и именовати основне односе на разне 

СЛУЖБЕ основно знање о   службе које постоје на Литургији службе људи у 
 литургијским службама  • знати  да свако у Цркви има своју свету 

7. Народ Божји, • омогућити ученицима да   службу  Прича „Отац 
различите службе уоче да Црква не може  • уочити међусобну повезаност управља бродом“ 
8. Литургијске да постоји без свих   служби у Цркви  Садржаји који се 
службе: Епископ, служби  • уочити од коликог је значаја за односе на службе у 
свештеник и ђакон • омогућити ученицима   неку заједницу окупљање свих цркви(примери 
9. Многе службе, да уоче да свако у   њених чланова светитеља и 
једна Црква Цркви има своју  • уочити да је и он сам важан и њихових служби 
10.Епископ – слика службу   посебан у животу Цркве (епископи: Св. 
Христова на   • моћи да објасни службу Епископа у Сава, Св. 
Литургији    Цркви Никола...;Св. ава 
11.Ко су монаси?   • моћи да увиди сличност службе Јустин; 

    Епископа са првосвештеником Св.СерафимСаровс 
    Христом ки;  Св. архиђакон 
   • уочити да Eпископ предводи Стефан, Св.ђакон 
   молитву Цркве Авакум;народ: Св. 
   • моћи да објасни ко су монаси и шта Петка, Св. 
    су манастири Димитрије, 
   Афективни аспект:  Св.Ђорђе) 
   

• ученик ће бити подстакнут да     Разне илустрације 
    размишља о својој служби у епископа, 
    

Цркви 

  свештеника, ђакона
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 практична настава (1 час) Место реализације наставе


 Теоријска настава се реализује у учионици;


 Практична настава се реализује у цркви – учешћем у литургијском сабрању;  

Дидактичко методичка упутства за реализацију наставе 
 
 Уводне часове требало би осмислити тако да допринесу међусобном упознавању ученика, упознавању ученика с 

циљевима, исходима, наставним садржајима, али и тако да наставник стекне почетни увид у то каквим предзнањима 
и ставовима из подручја Православног катихизиса, група располаже.

 Реализација програма требало би да се одвија у складу с принципима савремене активне наставе, која својом 
динамиком подстиче ученике на истраживачки и проблемски приступ садржајима тема. У току реализације 
стављати нагласак више на доживљајно и формативно, а мање на сазнајно и информативно.


 Квалитет наставе се постиже 

када се наставни садржаји 
реализују у складу са 
савременим педагошким 
захтевима у погледу

 
9 



 
98 

         Слике са Литургије 
         Слике монаха, 
        монахиња; 
         Прича: „Велики 
        монаси најсличнији 
        анђелима“ 
         Манастири – извори 
        љубави и светлости 
         Слике манастира 

       

IV – ЖИВОТ У 
  Когнитивни аспект:    Пресвета   •   уочити   разлог   нaшег   великог ЦРКВИ – ЛЕПОТА   Богородица – 
• ученицима пружити 

   поштовања према Богородици ПРАЗНИКА    Ваведење и 
основно знање о 

 •  знати  да  је  Богородица  много    Благовести 
 

великим празницима 
   

волела Бога и желела да му служи      Богородичини 
12. Пресвета 

Цркве    и да много воли нас    празници 
• указати ученицима да се 

 


 

уочити  да Богородицу сматрамо Богородица – мајка   
 Молитва празници прослављају    светијом од свих светих Христова    

литургијски – на 
 


 

знaти молитву  Богородице Дјево „Богородице Дјево“ 
13.Божић – Христос 

  

заједничкој молитви   усвојити текст и мелодију песме  Рођење Христово 
се роди! 

  

• ученицима пружити    „Витлејеме славни граде“ Прича „ Мали 
    

14. Богојављење – основно знање о важности  • знати  да  се  приликом  Крштења Данило сведок 
Христос је Син личности Пресвете    Христовог, Бог открива као Света Христовог рођења“ 
Божји Богородице    Тројица 

 Божићна песма: 
15. Свети Сава и 

  • знати да је Свети Сава наш први 
    Архиепископ „Витлејеме славни 

Свети Симеон     граде“   • знати ко је подигао манастир    

 Крштење Христово      Хиландар 
     Афективни аспект:   Казивање о Светом    


 пожелети да радо учестује у     Сави и Светом      прослављању празника      Симеону         

    пожелети да стваралачки ( кроз Песме Св. Владике 
     

песму, молитву, цртеж ), искаже      Николаја: Брижни 
     своју љубав и поштовање према      син (о Св. Сави и 
     

Богородици        

 
употребе разноврсних метода, 
облика рада и наставних 
средстава.   

 Имаући у виду захтеве наставног 
програма и могућности 
транспоновања наставног 
садржаја у педагошко 
дидактичка решења, наставник 
би требало да води рачуна и о 
психолошким чиниоцима 
извођења наставе – узрасту 
ученика, нивоу психофизичког 
развоја, интересовањима, 
склоностима, способностима и 
мотивацији ученика.


 У остваривању савремене 

наставе наставе наставник 
је извор знања, креатор, 
организатор и координатор 
ученичких активности у 
наставном процесу.


 Настава је успешно реализована 

ако је ученик спреман да Цркву 
схвати као простор за 
остваривање своје личности кроз 
заједничарење са ближњима и 
Тројичним Богом који постаје 
извор и пуноћа његовог живота.

 
 
Евалуација наставе 
 
Евалуацију наставе (процењивање 
успешности реализације наставе и 
остварености задатака и исхода 
наставе) наставник ће остварити на 
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      Св. Симеону)  и 
      Хиландар 
     

V – ТРПЕЗА 
  пружити  Когнитивни аспект:  

 Прича о ученицима 
 •моћи да увиди и каже зашто ГОСПОДЊА  

неопходно знање  приносимо дарове природе Богу Литургијским   

 да у Литургији свет  • уочити да су дарови које даровима: вину и 

16. Литургија наш приносимо Богу  приносимо Богу, свет у малом хлебу 
• омогућити ученицима 

 

• моћи на елементарном нивоу да  Слике литургијских дар Богу  

17. Литургијски основ за разумевање да  препозна и именује литургијске предмета:Путир, 
предмети се кроз Причешће  предмете кашичица,  дискос, 

18. Причешће - остварује наша  • уочити да је заједничка трпеза звездица, 
храна за живот заједница са Богом  израз љубави кадионица... 
вечни • ученицима пружити  • знати да је Литургија заједничка  Слике славе 

19. Слава у мојој 
основно знање о  трпеза око које се окупљају  
предметима који се  чланови Цркве  

породици 
  

користе на Литургији  •моћи да уочи разлику између  
   

 • упознати ученике са  Светог Причешћа и друге хране  
 основним елементима  • уочити сличности елемената  
 славе и њеном везом са  Литургије и славе  
 Литургијом  Афективни аспект:   
   • код ученика ће се развити жеља да  
   учествује у Литургији  
     

   Когнитивни аспект:   Причешће, храна 

VI – СВЕТА 
• пружити ученицима  • препознати  значај празновања љубави – прича из 
основ за разумевање 

 Васкрса књиге «Мали ЛИТУРГИЈА –  

Литургије као догађаја 
 • проширити  своја знања о анђео», Невена ПРОСЛАВА  

остварeња наше заједнице 
 Христовом Васкрсењу Витошевић ВАСКРСЕЊА  

са Богом 
 •  уочити  да је Христово Васкрсење  „Корица хлеба“ (Из 

20. Христос је са 
 

• побољшати знање о  изузетан догађај у који је житија Св. 
нама у Литургији догађајима везаним за  укључена читава природа Онуфрија) 

21. Причешће у мом 

Васкрсење Христово  • знати  да је Христос увек са нама  „ Божије старање“(о 
  Афективни аспект:  томе како је у 

животу 
  

• исказати свој доживљај Христовог   сиромашном 
22.Празнујемо   Васкрсења кроз самостални манастиру аве 

Васкрсење   креативни израз Теодосија понестало  

два начина: 
 

 процењивањем реакције 
ученика или прикупљањем 
коментара ученика путем 
анкетних евалуационих 
листића;


 провером знања које 

ученици усвајају на часу и 
испитаивањем ставова

 
Оцењивање 
 
Непосредно описно оцењивање 
ученика може се вршити кроз: 
 

 усмено испитивање;


 писмено испитивање;


 посматрање понашања 
ученика;


Оквирни број часова по темама 
Увод – 1 Моје место у Цркви – 6 

Литургијске службе – 6 

 
Живот у Цркви – лепота празника – 
6 
 
Трпеза Господња – 5 
 
Света Литургија – прослава 
Васкрсења – 5 
 
Икона – прозор у вечност - 5 
 

 Евалуација – 1+1
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Христово        хлеба и вина, а ава се  

23. Христово 
       уздао у Божју помоћ.  
       И Бог се постарао да  

Васкрсење – наше         
       монаси добију све  

васкрсење         
       што је потребно за  

         

        причешће)  
   Когнитивни аспект:    

VII  омогућити ученицима  • знати  да наброји основне делове  основни делови  
ИКОНА - ПРОЗОР да упознају који су  храма храма  

У ВЕЧНОСТ основни делови храма  • уочити да је унутрашњост храмова  иконе Господа,  
 • приближити ученицима    уређена за служење Литургије Богородице,  
 појам Царства Божјег  • знати  да објасни ко су светитељи празника, светитеља  
24.Православни  указати на иконе као  • испричати ко су и шта су све  прилагођена и  

храм на посебну пројаву    чинили светитељи које славимо препричана житија  
 Царства Небеског  • уочити  да постоје светитељи и у светих  
25. Икона - прозор у • приближити ученицима    данашње време   

Царство Божје појам светих  • сазнати  о неким светитељима   
     новијег доба   
26. Буди и ти     Афективни аспект:    

иконописац      бити подстакнут на поштовање и   
     правилан однос према храму и   
27. Царство Божје у     иконама   

светима   • бити подстакнут да воли природу   
     и друге људе   
   • бити подстакнут да у свим људима   
   види пријатеље Божје   

 
КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА: 

 
1.Српски језик и књижевност  
2.Свет око нас  
3.Ликовна култура  
4.Музичка култура 

 
5.Народна традиција 
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6. Грађанско васпитање 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ - 36 часова 

Оперативни задаци: 
подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима; 
подстицање развоја самосвести, самопоштовања и уважавања других; 
развијање комуникативне способности, вербалне и невербалне комуникације и вештина ненасилне комуникације; 
оспособљавање ученика за примену вештина ненасилне комуникације у решавању сукоба и вршњачком поседовању; 
развијање креативног изражавања; 
оспособљавање ученика да упознају и уважавају дечја права и да активно учествују у њиховом остваривању; 
развијање и неговање основних људских вредности. 
 

Садржаји програма 
Број 
часова 

Активности 
ученика у 
образовно-

васпитном раду 

Активности 
наставника у 
образовно-васпитном 
раду 

Начин и поступак 
остваривања 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Подстицање групног 
рада,договарање о сарадњи 
са вршњацима и одраслима 

2 

- разговара 
- црта 
- закључује 
- слуша 
- игра се 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише 
-координира 
-наводи на повезивање 
и примену знања 

- радионичарска 
- дијалошка 
- илустративна 

- подстицање групног рада,договарања и 
сарадње са вршњацима и одраслима 
- активно учествовање у процесу 
васпитања 

Подстицање развоја само- 
свести, самопоштовања и  
уважавања других 

3 

- слуша 
- разговаеа 
- црта 
- препознаје 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 

- радионичарска 
- дијалошка 
- истраживачка 

- подстицање самосвести,самопоштовања 
и уважавања других 
- развијати самопоштовање и 
самопоуздање 
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своја осећања 
- игра се 

-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише 
-координира 
-наводи на повезивање 
и примену знања 

Оспособљавање ученика 
да препознају и разумеју 
сопствена осећања и по- 
требе и њихову међусобну 
повезаност и да штите и  
остварују своје потребе 
иначин на који не 
угрожавадруге 

7 

- слуша 
- разговара 
- илуструје 
- користи 
технике  
  опуштања и 
вежбе 
  кретања 
- игра 
асоцијација 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише 
-координира 
-наводи на повезивање 
и примену знања 

- радионичарска 
- дијалошка 
- истраживачка 
- илустративна 

- оспособљавање ученика да препознају и 
разумеју сопствена осећања и потребе и 
њихову међусобну повезаност, да штите 
и остварују своје потребе на начин који 
не угрожава друге 

Развијање комуникативне 
способности,невербалне 
ивербалне комуникације, 
вештина ненасилне кому- 
никације 

4 

- слуша 
- разговара 
- закључује 
- препознаје 
- игра се 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише 
-координира 
-наводи на повезивање 
и примену знања 

- радионичарска 
- дијалошка 
- истраживачка 
- игра улога 

- развијање комуникативне способности, 
невербалне и вербалне комуникације, 
вештина ненаси лне комуникације 

Оспособљавање ученика за 
примену вештина ненасилне 
комуникације у 
решавањусукоба и 
вршњачком посредовању 

4 

- посматра 
- проверава 
- комуницира 
- разговара 
- игра се 
- имитира 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 

- радионичарска 
- дијалошка 
- игра улога 
- демонстративна 
 

- оспособљавање ученика за примену 
вештина  
  ненасилне комуникације у решавању 
сукоба и вршњачком поседовању 
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-дискутује 
-анализира 
-мотивише 
-координира 
-наводи на повезивање 
и примену знања 

Оспособљава ученике 
даупознају непосредно 
друштвено окружење и 
сопствено место у њему и 
даактивно доприносе развоју 
школе по мери детета 

4 

- слуша 
- разговаеа 
- црта 
- игра се 
- изражава своја 
ми- 
  шљења и 
искуства 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише 
-координира 
-наводи на повезивање 
и примену знања 

- радионичарска 
- дијалошка 
- монолошка 
- демонстративна 
 

- развијање креативног изражавања 
- оспособљавање ученика да упознају 
непосредно друштвено окружење и 
сопствено место у њему и да активно 
доприносе развоју школе по мери детета 

Оспособљавање ученика да 
упознају и уважавају дечја 
права и да буду способни да 
активно учествују у 
њиховом остваривању 

6 

- слуша 
- разговаеа 
- црта 
- игра се 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише 
-координира 
-наводи на повезивање 
и примену знања 

- радионичарска 
- дијалошка 
- истраживачка 
- игра улога 

- оспособљавање ученика да упознају и 
уважавају дечја права и да буду способни 
да активно учествују у њиховом 
остваривању 

Развијање и неговање  
основних људских 
вредности 

4 

- слуша 
- разговаеа 
- црта 
- игра се 
- имитира 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 

- радионичарска 
- дијалошка 
- игра улога 
- илустративна 

- развијање и неговање основних 
људских вредности 
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-мотивише 
-координира 
-наводи на повезивање 
и примену знања 

Евалуација 2 
- разговара 
- процењује 
- презентује 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише 
-координира 
-наводи на повезивање 
и примену знања 

- дијалошка 
- монолошка 
- демонстративна 
 

- развијати способност процењивања и 
критичког мишљења о свом раду 
- упознати родитеље са резултатима 
оствареног програма 

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

1. Сусрет родитеља, наставника и ученика 
2. Упознавање ученика са садржајем предмета и начином рада 
3. Репортери 
4. Поносим се што... 
5. Изражавање захвалности другоме 
6. Речник осећања 
7. Како се ко осећа 
8. О стиду и срамоти 
9.  Љубомора 
10. Кривица 
11. Ја и љубав 
12. Моје потребе 
13. Како да ти кажем 
14. Слушање и неслушање 
15. Да ли се чујемо 
16. Чујем ти срце 
17. Кад ја нећу 
18. Посредовање у сукобу између дечака и девојчица 
19. Посредовање у сукобу између ученика истог пола 
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20. Посредовање у сукобу између родитеља и деце 
21. Породично стабло 
22. Жирафе у учионици 
23. Шта се коме допада 
24. Шта можемо да урадимо 
25. Дечја права 
26. Моја одговорност 
27. Кад деца крше дечја права 
28. Кад родитељи крше дечја права 
29. Кад одрасли у школи крше дечја права 
30. Различити смо, али су нам права иста 
31. Ја то већ умем 
32. Шта кад се то деси? 
33. Мој омиљени јунак из приче, бајке, филма 
34. Сарадња 
35. Ја пре – Ја после 
36. Презентација рада родитеља 

 

В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА - 36 ЧАСОВА 

Оперативни задаци: 
упознавање са основним фолклорним текстовима (бајке, легенде, приче, песме пословице); 
упознавање са дечјим фолклором (игре и кратке текстуалне форме као што су загонетке, успаванке, разбрајалице); 
усвајање елементарних знања о носећим наставним мотивима; 
основне разлике између гратског и сеоског начина живота; 
сеоски радови, обичајно обредне радње везане за те радње; 
основни и општи празници, обичајно обредне радне везане за њих. 
 

Р.Б. Наставна тема Број часова 

1. Питај своју баку 16 
2. Радови и празници 10 
3. Зимски хлебови и и пролећно биље 10 
 Укпно : 36 

 

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА 
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Садржаји програма Број 
часов
а 

Активности ученика у 
образовно васпитном раду 

Активности 
наставника у 
образовно 
васпитном раду 

Начин и поступак 
остваривања 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Питај своју баку 16 слуша 
разговара 
истражује 
сазнаје 
сакупља 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише-
координира 
-постављање 
занимљивих питања 

монолошка 
дијалошка 
демонстративна 
истраживачка 
илустративна 
стваралачка 

стицање елементарног знања о разлици 
између градског и сеоског живота 
упознати традиционалну културу 
народа у ужем и ширем окружењу 

Радови и празници 10 слуша 
разговара 
прави 
игра се 
пева и плеше 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише-
координира 
-постављање 
занимљивих питања 

монолошка 
дијалошка 
демонстративна 
метод игре 
стваралачка 

упознати основне и опште празнике 
упознати основне елементе дечјег 
фолклора 
развијати општу културу 

Зимски хлебови и и 
пролећно биље 

10 посматра 
меси 
шара 
посећује 
прави венчиће 
бере босиљке 
игра се 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише-
координира 

демонстративна 
истраживачка 
илустративна 
стваралачка 
игра 

стицати основно знање о хлебу и 
његовој многострукој намени 
стицати основно занње о значају 
биљака и њиховој лековитости 
упознати ученике са начином прављења 
хлеба у покари 
развијати стваралаштво и креативност 



 
109 

-постављање 
занимљивих питања 

 

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ - 36 ЧАСОВА 

Оперативни задаци: 
упознавање појма и основних елемената животне средине; 
уочавање и описивање основних појава и промена у животној средини; 
развијање одговорног односа према себи и животној средини; 
развијање навика за рационално коришћење природних богатстава; 
развијање радознали, креативности и истраживачких способности; 
развијање основних елемената логичког и критичког мишљења; 
 

Р.Б. Наставна тема Број часова 

1. Животна средина 8 
2. Природне појаве и промене у животној средини 8 
3. Загађивање животне средине 9 
4. Заштита животне средине и заштита здравља 11 
 Укупно: 36 

 
ЧУВАРИ ПРИРОДЕ- ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 36 

 

Садржаји програма 
Бр. 

час. 

Активности ученика 
у образовно 
васпитном раду 

Активности наставника 
у образовно васпитном 
раду 

Начин и поступак 
остваривања 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Животна средина 5 

слуша 
разговара 
посматра 
открива 
сазнаје 
илуструје 
прави 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише 
-координира 

дијалошка 
демонстративна 
патиципативна 
истраживачка 
илустративна 
игра 

развијати одговорност према очувањеу 
животне средине 
упознати услове живота 
упознати биљни и животињски свет и 
творевине људског рада 
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-наводи на повезивање и 
примену знања 
-постављање занимљивих 
питања 
-организује и усмерава 
извођење огледа 

Природне појаве и 
промене у животној 
средини 

6 

посматра 
прати 
уочава 
бележи 
разговара 
илуструје 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише 
-координира 
-наводи на повезивање и 
примену знања 
-постављање занимљивих 
питања 
-организује и усмерава 
извођење огледа 

дијалошка 
демонстративна 
истраживачка 
илустративна 

уочавати и описивати основне појаве и 
промене у животној средини 
развијати истраживачки дух, 
самосталност и стваралаштво 

Загађивање животне 
средине 

7 

слуша  
посматра 
уочава 
бележи 
презентује 
илуструје 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише 
-координира 
-наводи на повезивање и 
примену знања 
-постављање занимљивих 
питања 
-организује и усмерава 
извођење огледа 

дијалошка 
демонстративно-
илустративна 
истраживачка 

уочавати и описивати појаве које 
угрожавају животну средину 
изграђивати личне критичке ставове 
према загађењу животне средине 
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Заштита животне 
средине и заштита 
здравља 

18 

слуша 
разговара 
брине 
користи 
истражује 
бележи 
илуструје 
игра се и имитира 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише 
-координира 
-наводи на повезивање и 
примену знања 
-постављање занимљивих 
питања 
-организује и усмерава 
извођење огледа 

дијалошка 
текстуална 
истраживачка 
илустративна 
игра улога 

формирати навике и развијати 
одговоран однос према себи и животно 
средини 
стицати знања о правилној и здравој 
исхрани, а све у циљу очлувања 
здравља 
развијати радозналост, критичност, 
самокритичност и креативност 

 

ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА – 36 ЧАСОВА 

Оперативни задаци: Од играчке до рачунара 
развијање моторичких способности уз коришћење материјала, прибора, алата, апарата, уређаја и рачунара; 
развијање конструкторских вештина; 
упознавање са рачунаром и његовим делововима; 
стицање знања и развијање вештина за рад на рачунару; 
развијање умења и вештина за коришћење материјала, прибора, алата, апарата, уређаја и рачунара. 
 

Садржаји програма 

Број 
часов
а 

Активности ученика у 
образовно – васпитном  
раду 

Активности 
наставника у 
образовно – 

васпитном  раду 

Начин и поступак 
остваривања 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Материјал, прибор, алат, 
уређај, играчка 

 
2 

- посматрање 
- описивање 
- слушање 

-усмерава 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-подстиче 
-анализира 
-мотивише 
-координира 
-наводи на 
повезивање и 

- дијалошка 
- метод усменог 
излагања 

- Развијање моторичких способности уз коришћење 
материјала, алата, уређаја и рачунара 
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примену знања 

Саставни делови 
рачунара 

5 

- посматрање 
- описивање 
- експериментисање 
 

-усмерава 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-подстиче 
-анализира 
-мотивише 
-координира 
-наводи на 
повезивање и 
примену знања 

- демонстративна 
- кооперативна 

- Припрема деце за лако сналажење у свету технике, 
технологије и рачунарства како у свакодневном 
животу тако и у даљим процесима учења 
- Упознавање са рачунаром и његовим деловима 

Готови програми(за 
забаву, рачунање и 
учење) 

8 
-играње 
-закључивање 
-уочавање 

-усмерава 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-подстиче 
-анализира 
-мотивише 
-координира 
-наводи на 
повезивање и 
примену знања 

-метод решавања 
проблемске 
ситуације 
-демонстративна 

- Развијање моторичких способности 
- Развијање конструкторских вештина  

Програми за цртање 6 
-стварање 
-истраживање 
-креирање 

-усмерава 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-подстиче 
-анализира 
-мотивише 
-координира 
-наводи на 
повезивање и 
примену знања 

-демонстративна 
-интерактивна 
-истраживачка 

-Коришћење програма за цртање Paint 
-Упознавање са слободоручним цртањем 

Употреба тастатуре  
- писање текста -  

5 

-посматрање 
-слушање 
-уочавање 
-примењивање 

-усмерава 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-подстиче 
-анализира 

-експериментална 
-демонстративна 
-вежбање 

-Развијање креативности, логичког мишљења и 
способности комбиновања 
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-мотивише 
-координира 
-наводи на 
повезивање и 
примену знања 

Руковање дигиталним 
фотоапаратом 

4 
-вежбање 
-уочавање 
-закључивање 

-усмерава 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-подстиче 
-анализира 
-мотивише 
-координира 
-наводи на 
повезивање и 
примену знања 

-експериментална 
-истраживачка 

-Стицање знања о могућностима примене стечених 
вештина у учењу, игри и свакодневном животу 

Програми за обраду 
текста – унос текста 

4 
-примењивање 
-експериментисање 
-процењивање 

-усмерава 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-подстиче 
-анализира 
-мотивише 
-координира 
-наводи на 
повезивање и 
примену знања 

-метод решавања 
проблемске 
ситуације 

-Развијање моторичких способности 
-Развијање способности за вешто и брзо писање 
текста, исправљање грешака и штампање 

Мини пројекти 2 
-креирање 
-експериментисање 

-усмерава 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-подстиче 
-анализира 
-мотивише 
-координира 
-наводи на 
повезивање и 
примену знања 

-експериментална 
-Примена стечених знања 
-Креативност и самосталност у раду 

 

 ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА 
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   1. Материјал, прибор, алат, апарат, уређај, играчка 
   2. Апарати, уређаји, играчке 
   3. Саставни делови рачунара 
   4. Миш 
   5. Руковање мишем 
   6. Руковање мишем 
   7. Правилно укључивање рачунара, покретање програма и искључивање рачунара 
   8. Готови програми за забаву 
   9.  Готови програми за забаву 
 10. Примена рачунара у математици 
 11. Готови програми за учење 
 12. Готови програми за учење 
 13. Готови програми за учење 
 14. Елементи графичког радног окружења 
 15. Руковање прозорима и иконама 
 16. Програми за цртање 
 17. Цртање - слободоручно 
 18. Цртање - облици 
 19. Цртање – рад са деловима цртежа 
 20. Цртање - копирање 
 21. Цртање – сечење и лепљење 
 22. Цртање - текст 
 23. Чување цртежа 
 24. Штампање цртежа 
 25. Скенирање на папир 
 26. Скенирање у рачунар 
 27. Руковање дигиталним фотоапаратом 
 28. Прављење снимака 
 29. Фото албум 
 30. Обрада и коришћење слика 
 31. Програм за обраду текста – унос текста 
 32. Програм за обраду текста – унос текста 
 33. Програм за обраду текста – унос текста 
 34. Програм за обраду текста – унос текста 
 35. Мини пројекти 
 36. Мини пројекти 
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Г.  ООББЛЛИИКК  ООББРРААЗЗООВВННОО--  ВВААССППИИТТННООГГ  РРААДДАА  

ДОПУНСКА НАСТАВА 

СРПСКИ ЈЕЗИК  

 

Садржаји програма 
Број 
часова 

Начин и поступак 
остваривања 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Књижевност : 
- Поезија 

- Проза 
- Драма  
-Текстови из Читанке  
- Домаћа лектира:  
-Породичне и шаљиве песме- избор 
-Избор из поезије Љубивоја Ршумовића и 
Добрице Ерића 
-Избор из Антологије српске поезије за 
децу (приредио Душан Радовић) 
-Српске народне бајке- избор 
Ханс Кристијан Андерсен: Бајке  (избор) 
-Читање текста 

-Читање наглас и у себи с разумевањем 
прочитаног 
-Усмерено читање 
-Читање у себи као припрема за 
смостално читање и учење 
-Тумачење текста 

-Саопштавање утисака о прочитаном 
тексту 
-Разумевање прочитаног текста 
-Систематично усвајање књижевних и 
функционалних појмова 
-Књижевни појмови 

(песма, фабула, ликови, басна, бајка, 
драма, дијалог) 

4 
- дијалошка 
- текстуална 
- илустративна 

- увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, 
логичког и изражајног) и читања у себи (доживљајног, 
усмереног, истраживачког ) 
- поступно и систематично оспособљавање ученика за лигичко 
схватање и критичко процењивање текста 
- развијање потребе за књигом, способности да се њоме 
самостално служи    



 
116 

Језик 

- Граматика 

-Реченице по значењу и облику 
-Главни делови реченице 
-Именице (врста, род и број) 
-Глаголи (глаголска времена) 
-Подела речи на слогове 
- Правопис 

-Употреба великог слова у писањуличних 
имена и презимена, надимака уз лично 
име, имена животиња, вишечланих 
географских имена и улица  
(једноставнија решења) 
-Писање речце ли у упитним реченицама 
и речце не уз глаголе у одричним 
реченицама 
-Скраћенице 
-Велико почетно слово и знакови 
интерпункције 
-Усвајење латинице (читање и писање) 

8 

- дијалошка 
- текстуална 
- демонстративна  
- игра 

- поступно и систематично упознавање граматике и правописа 
српског језика 
- савладавање читања и писања латинице 

Језик 

- Граматика 

-Реченице по значењу и облику 
-Главни делови реченице 
-Именице (врста, род и број) 
-Глаголи (глаголска времена) 
-Подела речи на слогове 
- Правопис 

-Употреба великог слова у писањуличних 
имена и презимена, надимака уз лично 
име, имена животиња, вишечланих 
географских имена и улица  
(једноставнија решења) 
-Писање речце ли у упитним реченицама 
и речце не уз глаголе у одричним 
реченицама 
-Скраћенице 
-Велико почетно слово и знакови 
интерпункције 

6 
- дијалошка 
- посматрачка 
- метод писаних радова 

- развијање смисла и способности за правилно, течно, 
економично и уверљиво, усмено и писмено изражавање; 
богаћење речника, језичког и слилског израза 
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-Усвајење латинице (читање и писање) 
 

МАТЕМАТИКА 

 

Садржаји програма 
Број 
часова 

Начин и поступак 
остваривања 

Циљеви и задаци садржаја програма 

1. Понављамо градиво првог разреда 
-Сабирање и одузмање природних 
бројева до 100 
-Једноставни текстуални задаци 

2 
- именовање 
- упоређивање 

- поновити градиво првог разреда 

Природни бројеви до 100 

-Сабирање и одузимање природних 
бројева до 100 
-Множење и дељење природних 
бројева до 100 
-Изрази (две операције, заграде, 
редослед рачунских операција) 
-Слово као замена за неки број 
-Одеђивање непознатог броја 
-Појам половине и четвртине 
-Разумевање једноставнијх задатака 
(највише две операције) 

10 
- демонстративна 
- интерактивна 
- илустративна 

- савладавање основних операција с природним 
бројевима као и основних знакова тих операција 
- упознају употребу слова као ознаку за непознати број 
- умеју да решавају једноставне текстуалне задатке са 
једном и две рачунске операције, као једначине са 
једном операцијом 

Геометријски облици 

-Предмети облика лопте, ваљка, 
квадра и коцке, упоређивање 
предмета по облику, ширини, висини 
и дебљини 
-Дуж, права и полуправа 
-Уочавање и цртање правоугаоника и 
квадрата на квадртаној мрежи 

3 
- демонстративна 
- интерактивна 
- илустративна 

- упознају најважније равне и просторне геометријске 
фигуре и њихове узајамне односе 
- уочавају и стичу спретност у цртању праве, дужи, 
кривих и изломљених линија 
- уочавају и цртају 
правоугаоник и квадрат на  
  квадратној мрежи 

Мерење и мере 

-Мерење дужи  
( метар, дециметар и центиметар) 
-Мере за време (час, минут, дан, 
седмица, месец) 

3 
- демонстративна 
- игра 
- интерактивна 

- упознају и примењују мере за дужину и време 
- оспособити ученике за прецизност у мерењу 
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Д. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ  
 

Време реализације Активности/теме Начин реализације: Носиоци реализације 

-септембар 

Упознавање са планом рада за ову школску годину 
Кућни ред у школи 
Избор Одбора одељенске заједнице и њен рад  
Наше обавезе, наше одговорности 

-разговор  
-дискусија 

-одељењски старешина 
-ученици 
 

-октобар 

У сусрет Дечијој недељи 
Учешће у активностима Дечије недеље 
Радионица: Моје жеље – психолог школе 
Упознавање са Конвенцијом дечјих права 

-разговор  
-дискусија 
-едукативна радионица 

-одељењски старешина 
-ученици 
- Дечији савез 
-стручни сарадник 

-новембар 

Правилна исхрана 
Ругати се не значи шалити се 
Шта замерам родитељима 
Вршњачка едукација о одрживом развоју 

-разговор 
 -дискусија 

-одељењски старешина 
-ученици 
-сарадници Завода за јавно здравље 

-децембар 

Агресивно испољавање и вређање других, претње, 
физички обрачуни, непожељног понашања 
Превенција насиља – педагог школе 
Породични и други празници 
Весело одељенско дружење  

-разговор  
-дискусија 
-едукативна радионица 
 

-одељењски старешина 
-ученици 
-стручни сарадник 

-јануар 
Разговор о првом просветитељу Светом Сави 
Ведар одељенски састанак и зидне новине 

-разговор 
-одељењски старешина 
-ученици 

-фебруар 

Шта да учинимо да нам успех буде бољи 
Гледали смо, интересује ме... 
Како разрешити конфликт и помоћи другу када му је 
тешко  
Чистоћа је пола здравља 

-разговор 
-дискусија 

-ученици 
-одељенски старшина 

 

-март 

 

 

 

-     Живот у одељењу – однос дечака и девојчица 
-  Прихватање личних проблема као изазова за њихово 
решавање 
-      Када бих могао, променио бих... 
-      Да ли сам задовољан постигнутим успехом 

-едукативна 
радионица 
-разговор 
-дискусија 
 

-одељењски старешина 
-стручни сарадник 
- ученици 
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-април 

-    Све што знамо о штетности никотина, алкохола и 
дроге 
-     Кад имаш проблем... 
-   Лепо понашање: на улици, у школи, породици, 
биоскопу... 
-    Како да сачувамо свет око себе 

-разговор 
-дискусија 
-едукативна 
радионица 
 
 

-ученици 
-одељенски старешина 
-стручни сарадник 
 

-мај 

-    Учествујемо у прослави Дана школе 
-    Лепа реч и гвоздена врата отвара  
-    Мој хоби 
-   Анализирамо рад и проблеме у нашој одељенској 
заједници 

-дискусија 
-разговор 

- ученици 
-одељенски старешина 

-јун 
-    Покажи шта знаш 
-    Ведар одељенски састанак 

-разговор 
-ученици 
-одељенски старешина 

 
НАСТАВА У ПРИРОДИ: Врњачка Бања 

 

Наставне области Број часова 

Активности у 
образовно- 

васпитном раду 

Основни облици 
извођења програма 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Српски језик 6 

- посматрање 
- уочавање 
- причање 
- описивање 
- писање 
- читање 

- дијалошка 
- текстуална 
- писаних радова 
- излагања 

- Развијање способности посматрања и   
  уочавања  богатства облика, боја, звуко- 
  ва и гласова у при роди  
- Доживљавање лепог у природи 
- Богаћење речника 
- Упућивање ученика да доживљавају, ра- 
  зумеју и изражавају слике и осећања  
  израженим у књижевним текстовима 
- Изражавање сопственог утиска 
- Развијање и неговање сарадничких односа 

Математика 6 

- процењивање 
- израда задатака 
уочавање 
- практицан рад 
- закључивање 

- дијалошка 
- текстуална 
- демонстративна 
- писаних радова 

- Примена стечених знања  
- Стицање нових знања о разломцима и  
  примена истих на решавању текстуа- 
  лних задатака 

Природа и друштво 3 
- разгледање 
- посматрање 
- уочавање      сличности 

- дијалошка 
- систематско 
посматрање 

- Уочавање сведока прошлости 
- Развијање родољубивих осећања 
- Уочавање разлика и сличности међу кра 
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  и разлика 
- упознавање прошлости 

- текстуална 
- писаних радова 

  јевима 

Музичка култура 2 

- певање 
- играње 
- слушање 
- извођење 

- дијалошка 
- демонстративна 
- илустративна 

- Подстицање расположења и ведрине 
- Певање и играње научених игара, разви- 
  јање стваралаштва, креативности и ори- 
  гиналности 

Физичко васпитање 4 

-  трчање 
- шетање  
- такмичење 
- одржавање личне  
  хигијене 
- игра 

- демонстративна 
- дијалошка 
- самосталног рада 

- Развијање издржљивости, истрајности,  
  упорности, спретности, такмичарског 
  духа, толеранције, координације и фи- 
  зичких способности 
- Развијање хигијенских навика ради ефи 
  каснијег очувања здравља и повећања  
  отпорности организма  

Ликовна култура 4 

- посматрање 
- цртање 
- сликање 
- израда 

- дијалошка 
- демонстративна 
- практичан рад 

- Цртање, сликање, израда на основу непо 
  средног опажања околине 
- Развијање смисла за лепо и уредно  

Грађанско вапитање 1 

- причање 
- цртање 

- дијалошка 
- парактичан рад 
- текстуална 

Развијање другарства и пријатељства 
- Поштовање разлика 
- Уважавање својих и туђих потреба 

ВАННАСТАВНЕ   АКТИВНОСТИ 

Пешачки излети 
(рекреативно-сазнајног 
карактера) 

7 

- шетање 
- уочавање 
- учење 
- прављење херба- 
  ријума 
 

- излагања 
- дијалошка 
- очигледности 
- практичних радова 

- Развијање правилног односа према природи и њеном 
очување 
- Стицање нових знања 
- Примена стечених знања на очигледним, природним 
објектима 
- Упознавање околине   
- Развијање спретности и кондиције у природи 
- Боравак на чистом ваздуху ради очувања здравља 
ученика 

Културно-забавне активности 7 

- играње 
- певање 
- креирање маски и  
  фризура 
- имитирање 
- такмичење   

- демонстративна 
- експериментална 
- практичних радова 

- Неговање лепоте и задовољства у дружењу, развијање 
другарства 
- Развијање такмичарског духа 
- Подстицање оригиналности и креативности 
- Неговањење смисла за хумор 
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Час одељенског старешине 3 

- причање 
- размена искуства 
- прилагођавање  
- учење 
- примена правила  
  понашања 

- излагање 
- разговор 
- демонстративна 

- Развијање другарских  и пријатељских односа 
- Прилагођавање новим условима живота 
- Подстицање на културно понашање у различитим 
животним ситуацијама 
  (шетњи, игри, ресторану, купатилу, 
  соби, дискотеци, продавници…) 
- Развијање осећања припадања у групи 
- Развијање толеранције и сарадње 

 

ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА , ДОДАТНЕ И ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ У ТРЕЋЕМ РАЗРЕДУ 

 

Фонд часова за трећи  разред и предмете 
Ред. 
број А.ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

Нед. Год. 
1. Српски језик 5 180 
2. Енглески језик 2 72 
3. Математика 5 180 
4. Природа и друштво 2 72 
5. Ликовна култура 2 72 
6. Музичка култура 1 36 
7. Физичко васпитање 3 108 

Укупно : А 20 720 

Ред. 

број Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ   

1 Верска настава 1 36 
Ред. 
број В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

  

1 Народна традиција 1 36 
2 Чувари природе 1 36 
3 Од играчке до рачунара 1 36 

Укупно : Б 2 72 

Укупно : А+Б 22 792 
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Ред.  
број Г. ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА   

1 Редовна настава 22 792 
2 Допунска настава 1 36 

Укупно : А+Б+В+Г 23 828 

Ред број Д. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА   

1 Час одељ. старешине 1 36 

2. 
Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне 
активности 

1 36 

 

СВРХА, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 
Сврха програма образовања 

- Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке, математичке, научне, уметничке, културне, здравствене, еколошке  и информатичке писмености неопходне за 
живот у савременом и сложеном друштву. 
- Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно задовољава сопствене потребе и интересе, развија сопствену личност и потенцијале, поштује 
друге особе и њихов идентитет, потребе и интересе, уз активно и одговорно учешће у економским, друштвеном и културном животу и допринос демократском, економском и културном 
резвоју друштва. 

Циљеви и задаци програма образовања су : 
- развој интелектуалних капацитета и знања деце и ученика нужних за разумевање природе, друштва, себе и света у коме живе, у складу са њиховим развојним потребама, могућностима 
и интересовањима; 
- подстицање и развој физичких и здравствених способности деце и ученика; 
- оспособљавање за рад, даље образовање и самостално учење, у складу са начелима сталног усавршавања и начелима доживотног учења; 
- оспособљавање за самостално и одговорно доношење одлука које се односе на сопствени развој и будући живот; 
- развијање свести о државној и националној припадности, неговање српске традиције и културе, као и традиције и културе националних мањина; 
- омогућавање укључивања у процесе европског и међународног повезивања; 
- развијање свести о значају заштите и очувања природе и животне средине; 
- усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности демократски уређеног, хуманог и толерантног друштва; 
- уважавање плурализма вредности и омогућавање, подстицање и изградња сопственог система вредности и вредносних ставова који се темеље на начелима различитости и добробити за 
све; 
- развијање код деце и ученика радозналости и отворености за културе традиционалних цркава и верских заједница као и етничке и верске толеранције, јачање поверења међу децом и 
ученицима и спречавање понашања која нарушавају остваривање права на различитост; 
-поштовање права деце, људских и грађанских права и основних слобода и развијање способности за живот у демократски уређеном друштву; 
- развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности заједничког живота и подстицање индивидуалне одговорности. 
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А. ОБАВЕЗНО НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК - 180 часова 

 

Циљ и задаци наставе српског језика 

Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено и писмено правилно изражавати, да упознају, доживе и 
оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка остварења из српске и светске баштине. 
Задаци 
- развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и развија; 
- основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног језика; 
- поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика; 
- развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и писмено изражавање, богаћење речника, језичког и стилског израза; 
- развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности 
- увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, логичког и изражајног) и читања у себи (доживљајног, усмереног, истраживачког) 
- оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање књижевноуметничких дела разних жанрова; 
- упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из илустрованих енциклопедија и часописа за децу; 
- поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко процењивање прочитаног текста. 
Оперативни задаци 
- овладавање техником читања и писања на оба писма; 
- савладавање просте реченице (појам, главни делови); 
- стицање основних појмова о именицама, придевима и глаголима; 
- постепено увођење у тумачење основне предметности књижевног дела (осећања, догађаји, радње, ликови, поруке, језичко-стилске карактеристике); 
- овладавање усменим и писменим изражавањем према захтевима програма (препричавање, причање, описивање, извештавање); 
- постепено упознавање методологије израде писменог састава. 
 

Наставна тема 
Начини 

реализације 

ИСХОДИ (СТАНДАРДИ)  

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

Књижевност : 
- лирика 
- епика 
- драма 
(Читање текстова и 
тумачење текстова) 

- дијалошка 
- текстуална 
- илустративна 
- учење путем 
открића 

Вештина читања и разумевање 
прочитаног 

1СЈ.1.2.1. влада основном техником 
читања ћириличног и латиничног 
текста 
1СЈ.1.2.2. одговара на једноставна 
питања у вези са текстом, 
проналазећи тражене информације у 

Вештина читања и разумевање 
прочитаног 

1СЈ.2.2.1. чита текст природно, 
углавномпоштујући интонацију 
реченице/стиха, који део текста треба 
прочитати брже, а који спорије 
1СЈ.2.2.2. изводи једноставне 
закључке у вези са текстом 

Вештина читања и разумевање 
прочитаног 

1СЈ.3.2.1. изводи закључке на основу 
текста 
1СЈ.3.2.2. повезује и обједињује 
информације исказане различитим 
симболичким системима (нпр. Текст, 
табела, графички приказ) 
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њему (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  значење текста 
1СЈ. 1.2.7. разликује 
књижевноуметнички од 
информативног текста 
1СЈ. 1.2.8.  углавном 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. разликује књижевне врсте 
(бајку и басну) 
1СЈ.1.5.3. одређује главни догађај и 
ликове (који су носиоци радње) у 
књижевноуметничком тексту 
1СЈ.1.5.4. одређује време и место 
дешавања радње у књижевно 
уметничком тексту 

1СЈ.2.2.3. раздваја битне од небитних 
информација; одређује след догађаја 
у тексту 
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, уочава међусобну 
повезаност догађаја, на основу 
особина и исећања ликова 
 
1СЈ.2.2.8. износи свој став о садржају 
текста и образлаже зашто му се 
допада/не допада, због чега му је 
занимљив/незанимљив; да ли се 
слаже са поступцима ликова 
1СЈ.2.2.9. издваја делове текста који 
су му нејасни 
 
 Књижевност 
1СЈ.2.5.1. разликује лирску од епске 
песме 
1СЈ.2.5.2. одређује фолклорне форме 
( кратке народне умотворине- 
пословице, загонетке, брзалице) 
1СЈ.2.5.3. препознаје риму, стих и 
строфу у лирској песми 
1СЈ.2.5.4. одређује карактеристичне 
особине, осећања, изглед и поступке 
ликова;  
1СЈ.2.5.5. Одређује редослед догађаја 
у књижевноуметничком тексту) 
1СЈ.2.5.6. углавном разликује 
приповедање од описивања и 
дијалога 

1СЈ.3.2.4. изводи сложеније закључке на 
основу текста и издваја делове текста 
који их поткрепљују;  
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.  углавном уочава узрочно-
последичне везе међу догађајима у 
тексту 
1СЈ.3.5.3.углавном  тумачи идеје у 
књижевноуметничком тексту, 
аргументује их позивајући се на текст 
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ЈЕЗИК 

- граматика 
*Врсте речи:именице, 
глаголи и придеви 
*Реченице (реченице 
по значењу и облику, 
служба речи у 
реченици 
- правопис  
*Употреба великог 
слова (у писању 
имена народа 
вишечланих 
географских појмова, 
празника, наслова 
књига, часописа, 
новина...) управни 
говор 
 

- дијалошка 
- текстуална 
- демонстративна 
- кооперативна  
- игра 
- интерактивна 

Граматика и лексикологија 

1СЈ.1.4.1. препознаје врсте речи ( 
именице, придеве,  и глаголе) 
1СЈ.1.4.2. препознаје граматичке 
категорије променљивих речи (род 
и број заједничких именица) и 
глаголско време (садашње, прошло 
и будуће време) 
1СЈ.1.4.3.  разликује врсте реченица 
по комуникативној функцији 
(обавештајне,упитне,узвичне,запове
дне) и по потврдности/одричности 
(потврдне и одричне) 
1СЈ.1.1.4.  препознаје антонимију 
1СЈ.1.1.5. познаје значења речи и 
фразеологизама који се 
употребљавају у свакодневној 
комуникацији ( у кући, школи, и 
сл.) 
Писано изражавање ( правопис) 
1СЈ.1.3.1. пише писаним словима 
ћирилице 
1СЈ.1.3.3. почиње реченицу великим 
словом, завршава је одговарајућим 
интерпункцијским знаком 
1СЈ.1.3.4. употрбљава велико слово 
приликом писања личних имена, 
назива места (једночланих), назива 
школе 
1СЈ.1.3.5. пише кратким потпуним 
реченицама једноставне структуре 

Граматика и лексикологија 

1СЈ.2.4.1. одређује врсте речи ( 
именице, придеве,  и глаголе) 
1СЈ.2.4.2. препознаје подврсте речи 
(властите и заједничке именице; 
описне, присвојне придеве) 
1СЈ.2.4.4.  углавном 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 употрбљава 
Писано изражавање ( правопис) 
1СЈ.2.3.1. зна и користи оба писма ( 
ћирилицу и латиницу) 
1СЈ.2.3.2. употрбљава велико слово 
приликом писања имена држава и 
места и њихових становника; користи 
наводнике при навођењу туђих речи;  
правилно пише гласове ћ, ч, ђ, џ; 
правилно пише сугласник Ј у 
интервокалској позицији; правилно 
пише речцу ли и речцу не; 
употрбљава запету при набрајању 

Граматика и лексикологија  
1СЈ.3.4.1. именује врсте и подврсте речи 
(властите и заједничке именице; описне, 
присвојне придеве;  глаголе) 
1СЈ.3.4.2. уме да промени облик 
променљивих речи према задатом 
критеријуму: заједничких именица 
према броју, а глагола, придева и  према 
роду и броју 
1СЈ.3.4.3. препознаје  прилошке одредбе 
за време, место и начин 
1СЈ.3.4.4. одређује значења непознатих 
речи и фразеологизама на основу 
ситуације и текста/ контекста у којем су 
употрбљени 
1СЈ.3.4.5. употрбљава речи у основном 
значењу 
Писано изражавање ( правопис) 
1СЈ.3.3.1. пише јасним, потпуним 
реченицама; користи разноврсне 
синтаксичке конструкције 
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1СЈ.2.3.3. пише јасним и потпуним 
реченицама; варира језички израз ( 
ред речи у реченици, типове 
реченица, дужину реченице...) 

Језичка култура 

 

- дијалошка 
- стрип 
- амбијентална 
- посматрачка 

Говорна култура 

1.СЈ.0.1.1. познаје основна начела 
вођења разговора: уме да започне 
разговор, учествује у њему и оконча 
га; пажљиво слуша своје 
саговорнике 
1СЈ.0.1.2. користи форме учтивог 
обраћања 
1СЈ.0.1.3. казује текст природно, 
поштујући интонацију 
реченице/стиха, без тзв. 
«певушења» или «скандирања» 
1СЈ.0.1.4. уме да преприча изабрани 
наративни или краћи информативни 
текст на основу претходне израде 
плана текста и издвајања значајних 
делова или занимљивих детаља 
1СЈ.0.1.5. уме самостално (својим 
речима) да описује и да прича на 
задату тему: држи се теме, јасно 
структурира казивање (уводни, 
средишњи и завршни део казивања), 
1СЈ.0.1.6. уме на занимљив начин да 
почне и заврши своје причање 
1СЈ.0.1.7. уме у кратким цртама да 
образложи неку своју идеју 
Писано изражавање 

1СЈ.1.3.6. издваја наслов, углавном 
се држи теме 
1СЈ.1.3.7. препричава кратак 
једносттаван текст ( до 300 речи) 
1СЈ.1.3.8. користи скроман фонд 
речи ( у односу на узраст); 
правилноих употребљава 
1СЈ.1.3.9. пише кратку поруку ( о 

Писано изражавање  
1СЈ.2.3.4. држи се теме; излагање 
организује око основне идеје текста 
коју поткрепљује одговарајућим 
детаљима 
1СЈ.2.3.6. саставља кратак наративни 
текст 
1СЈ.2.3.7. саставља кратак 
дескриптивни текст 
1СЈ.2.3.8. користи фонд речи 
примерн узрасту; употребљава 
синониме (нпр, да избегне 
понављање) 
1СЈ.2.3.9. исправља свој текст 
(критички чита написано, поправља 
текст и исправља грешке) 
1СЈ.2.3.10. уме да попуни једноставан 
образац са основним подацима о себи 
(име, презиме, име родитеља, година 
рођења, адреса, телефон; 
школа,разред, одељење) 
1СЈ.2.3.11. пише писмо (приватно) и 
уме да га адресира 

Писано изражавање 

1СЈ.3.3.2. јасно структурира текст ( 
уводни,средишњи и завршни део 
текста);  
1СЈ.3.3. 3прилагођава језичко-стилски 
израз типу текста 
1СЈ.3.3.5. користи богат фонд речи ( у 
односу на узраст) 
1СЈ.3.3.6. издваја пасусе 
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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) 

 

ЕНГЛЕСКИ  ЈЕЗИК – 72 часа 

         
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 непосредног окружења. У исто време, настава страних језика треба да:  
- подстакне развијање свести о сопственом напредовању ради јачања мотивације за учење језика; 
- олакша разумевање других и различитих култура и традиција;  
- стимулише машту, креативност и радозналост; 
- подстиче употребу страног језика у личне сврхе и из задовољства. 
Општи стандарди 

Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и 
културама. Ученик развија радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима других језика. 
Посебни стандарди 

Разумевање говора 
Ученик разуме и реагује на краћи усмени текст у вези са познатим темама.  
Разумевање писаног текста  
Ученик чита са разумевањем кратке писане и илустроване текстове у вези са познатим темама. 
Усмено изражавање 
Ученик усмено изражава садржаје у вези са познатим темама самостално или уз помоћ наставника. 
Писмено изражавање 
Ученик у писаној форми изражава краће поруке према познатом узору, поштујући правила писаног кода. 
 
 
Интеракција 

Ученик остварује комуникацију и са саговорницима размењује кратке информације у вези са познатим темама. 
Знања о језику  
Препознаје основне принципе граматичке и социолингвистичке компетенције уочавајући значај личног залагања у процесу учења страног језика. 
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Задаци на нивоу језичких вештина 
Разумевање говора 
Ученик треба да:  
- препознаје гласове (посебно оне којих нема у матерњем језику) у говорном ланцу, акценат, ритам и интонацију 
- разуме кратке дијалоге, приче и песме о познатим темама, које чује уживо, или са аудио-визуелних записа 
- разуме и реагује на одговарајући начин на кратке усмене поруке у вези са личним искуством и са активностима на часу (позив на игру, заповест, упутство 
итд.). 
Разумевање писаног текста 
Ученик треба да: 
- препознаје слова, написане речи и реченице које је усмено већ усвојио и поштује правописне знаке приликом читања 
- разуме основна значења кратких писаних и илустрованих текстова о познатим темама. 
Усмено изражавање 

Ученик треба да: 
- разговетно изговара гласове, акцентује речи, поштује ритам и интонацију 
- даје основне информације о себи и свом окружењу, самостално и уз наставникову помоћ  
- описује у неколико реченица познату радњу или ситуацију, користећи усвојене речи и реченичне моделе. 
 
Интеракција 

Ученик треба да: 
- са саговорницима размењује неколико основних исказа у вези са конкретном ситуацијом  
- размењује информације о хронолошком и метеоролошком времену 
- учествује у комуникацији (у пару, у групи, итд.) 
- препознаје кад нешто не разуме, поставља питања и тражи разјашњења. 
Писмено изражавање 

Ученик треба да: 
- поштујући правопис преписује, допуњава и пише речи и краће реченице у вези са познатим писаним текстом или визуелним подстицајем. 
- пише своје личне податке (име, презиме и адресу) 
- прави спискове са различитим наменама (куповина, прослава рођендана, обавезе у току дана...) 
- допуњава честитку. 
Знања о језику 

- препознаје основне граматичке елементе 
- користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр. форме учтивости) 
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- разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима. 
Садржаји програма 
Теме и ситуације 
Welcome:  
- школски простор, бројеви 1-50, дани у седмици 
Nature:  
-биљке и животиње, рачунске операције 
Me: 
- физичке карактеристике, правопис-интерпункција 
Pets:  
- кућни љубимци и обавезе према њима 
-животни циклус одређених животиња 
 
Home:  
- просторије, намештај, обавезе у кући 
-предлози за место 
Clothes:  
-одевни предмети, костими за маскенбал 
Sports:  
-спорт 
-важност бављења физичком активношћу 
Food:  
- оброци, омиљена храна, здрава храна 
- пирамида исхране 
Things we do:  
- свакодневне активности 
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Начин остваривања програма 

 
Трећа година учења страног језика има задатак да утврди претходно стечена знања и уведе ученике у вештине разумевања писаног текста и писања већ 
усвојених садржаја. Комуникативна настава језик сматра средством комуникације. Примена овог приступа у настави страних језика заснива се на 
настојањима да се доследно спроводе и примењују следећи ставови: 
- циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса за ученике;  
- говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика;  
- ученици у почетку већином слушају и реагују а тек потом почињу и да говоре;  
- битно је значење језичке поруке, а не граматичка прецизност исказа;  
- знања ученика мере се јасно одређеним релативним критеријумима тачности и зато узор није изворни говорник; 
- са циљем да унапреди квалитет и количину језичког материјала, настава се заснива и на социјалној интеракцији (рад у учионици спроводи се путем 
групног или индивидуалног решавања проблема, потрагом за информацијама и мање или више сложеним задацима са јасно одређеним контекстом, 
поступком и циљем).  
Комуникативно-интерактивни приступ у настави страних језика укључује и следеће: 
- усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину; 
- поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и прилагођене листе задатака и активности; 
- наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових идеја; 
- ученици се третирају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину; 
- уџбеници постају извори активности; 
- учионица постаје простор који је могуће прилагођавати потребама наставе из дана у дан.  
Технике (активности) 
- Слушање и реаговање на команде наставника или са траке (углавном физичке активности: устани, седи, ходај, скочи, играј, али и активности у вези са 
радом у учионици: цртај, сеци, боји, отвори/затвори свеску, итд.) 
- Рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама итд.) 
- Мануалне активности (сецкање, бојење, прављење предмета од глинамола или сланог теста; израда постера за учионицу или родитеље и сл.) 
- Вежбе слушања (према упутствима наставника или са траке повезати појмове у вежбанки, додати делове слике који недостају, и сл.) 
- Игре  
- Певање у групи  
- Класирање и упоређивање (по количини, облику, боји, годишњим добима, волим/не волим, компарације...) 
- Погађање предмета или лица  
- Решавање "текућих проблема" у разреду, тј. договори и мини-пројекти 
- Игра по улогама (симулација) 
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- Цртање по диктату 
- "Превођење" исказа у гест и геста у исказ 
- Повезивање звучног материјала са илустрацијом 
- Заједничко прављење илустрованих материјала (албум фотографија одељења са излета или прослава, извештај/план недељних активности са излета или 
дружења и слично) 
- Разумевање писаног језика: 
а) препознавање везе између слова и гласова 
б) повезивање речи и слике 
в) одговарање на једноставна питања у вези са текстом 
г) извршавање прочитаних упутстава и наредби 
- Писмено изражавање: 
а) повезивање гласова и слова 
б) замењивање речи цртежом или сликом 
в) проналажење недостајуће речи (употпуњавање низа, проналажење "уљеза", осмосмерке, укрштене речи, и слично) 
г) повезивање речи и кратких реченица са сликама 

Глобални план рада 

редни број 
наставне 

теме 

наставна тема обрада остали 
типови 

часа 

Укупно 

1. Welcome 1 3 4 
2. Nature 3 4 7 
3. Me 4 5 9 
4. Pets 4 4 8 
5. Home 5 4 9 
6. Clothes 4 5 9 
7. Sports 5 4 9 
8. Food 4 4 8 
9. Things we do 4 5 9 
укупно часова 

 
34 38 72 
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МАТЕМАТИКА - 180 часова 

 

Циљ и задаци наставе математике 

ЦИЉ наставе математике у основној школи јесте да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и зависности у животу и друштву; да оспособи 
ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе; за успешно настављање математичког образовања и за самообразовање; као и да 
доприносе развијању менталних способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развоју личности ученика. 
ЗАДАЦИ 

- да ученици стичу знања неопходна за разумевање кванитативних и просторних односа и законитости у разним појавама у природи, друштву и свакодневном животу; 
- да ученици стичу основну математичку културу потребну за откривање улоге и примене математике у различитим подручјима човекове делатности (математичко моделовање), за 
успешно настављање образовања и укључивање у рад; 
- да развија ученикову способност посматрања, опажања и логичког, критичког, стваралачког и апстрактног мишљења; 
- да развија културне, радне, етичке и естетске навике ученика, као и математичку радозналост у посматрању и изучавању природних појава; 
- да ученици стичу способност изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања у писменом и усменом облику; 
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ 

Ученици требају да: 
- савладају читање, писање и упоређивање природних бројева до 1000; 
- упознају римске цифре (I,V,X,L,D,M) и принцип читања и писања бројева помоћу њих; 
- успешно обављају све четири рачунске операције до 1000; 
- упозната својства операција користе за рационалније (лакше) рачунање; 
- упознају зависност резултата од компонената операције; 
- знају да израчунају вредност бројевног израза са највише три операције; 
- умеју да прочитају и запишу помоћу слова својства рачунских операција; 
- знају да одреде вредност израза са словима из дате вредности слова; 
- знају да решавају једноставније једначине у скупу бројева до 1000; 
- упознају и правилно записују разломке чији је бројилац 1, а именилац ≤10; 
- успешно решавају текстуалне задатке; 
- формирају представе о правој и полуправој; 
- уочавају и умеју да цртају прав, оштар и туп угао; 
- знају да цртају паралелне и нормалне праве, квадрат, правоугаоник, троугао и кружницу (помоћу лењира, троугаоника и шестара); 
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- стичу представе о подударности фигура (преко модела и цртања); 
- знају да одреде обим правоугаоника, квадрата и троугла; 
- упознају мерење масе тела и запремине течности, као и нове јединице за време (година и век). 
 

Наставна тема 
Начини 

реализације 

ИСХОДИ (СТАНДАРДИ) 
Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

Блок бројева до 
1000 

- декадно записивање 
и читање бројева до 
1000 
- упоређивање 
бројева до 1000; 
писање бројева 
римским цифрама; 
сабирање и 
одузимање, множење 
и дељење до 1000; 
дељење са остатком 
до 100; једначине и 
неједначине, 
текстуални задаци 

- демонстративна 
- интерактивна 
- истраживачка 
- илустративна 
- игра 

Природни бројеви и операције 
са њима 

1МА.1.1.1. зна  да прочита и 
запише дати број, уме да упореди 
бројеве по величини и прикаже 
број на датој полуправој 
1МА.1.1.2. рачуна вредност 
бројевног израза са највише две 
операције сабирања и одузимања 
у оквиру прве хиљаде 
1МА.1.1.3углавном.  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 
1.МА.1.1.5. уме да решава 
једноставне једначине у оквиру 
прве хиљаде 
 Разломци 

1МА.1.3.1. уме да прочита и 

формално запише разломак 
n

1
( 

n< 10) и препозна његов графички 
приказ 

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

Природни бројеви и операције са 
њима 

1МА.2.1.1. уме да примени својства 
природних бројева (паран, непаран, 
највећи, најмањи, предходни, следећи 
број)  и разуме декадни бројевни 
систем у оквиру прве хиљаде 
1МА.2.1.2.  уме да одреди десетицу, 
стотину  најближу датом броју 
1МА2.1..3.сабира и одузима, рачуна 
вредност израза до 1000 
1МА2.1.4.рачуна вредност израза с 
највише две операције до1000 
1МА2.1.5.уме да решава једначине 
 Разломци 

1МА.2.3..2. уме да израчуна n-ти део 
неке целине и обрнуто, упоређује 

разломке облика  
n

1
( n<10) 

Природни бројеви и операције са 
њима  
1МА.3.1.1. уме да примени својства 
природних бројева у решавању 
сложених 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 у оквиру прве 
хиљаде 
1МА.3.1.4. уме да решава сложеније 
проблемске задатке дате у текстуалној 
форми 
1МА.3.1.5. уме да одреди решења 
неједначине са једном операцијом 
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Геометријски 
објекти и њихови 
међусобни односи  
- правоугаоник, 
квадрат, троугао, 
круг 
- линија, 
надовезивање дужи 

- демонстративна 
- интерактивна 
- игра 
- илустративна 

Геометрија 

1МА.1.2.1.  углавном 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. углавном  зна јединице 
за мерење дужине и њихове 
односе 
1МА.1.2.3. користи поступак 
мерења дужине објекта, 
приказаног на слици, при чему је 
дата мерна јединица 
1МА.1.2.4. користи поступак 
мерења површине објекта, 
приказаног на слици, при чему је 
дата мерна јединица 

Геометрија 

1МА.2.2.1. уочава међусобне односе 
геометријских објеката у равни 
1МА.2.2.2. претвара јединице за 
мерење дужине 
1МА.2.2.3. зна јединице за мерење 
површине и њихове односе 
1МА.2.2.4. уме да израчуна обим 
троугла, квадрата и правоугаоника 
када су подаци дати у истим мерним 
јединицама 
1МА.2.2.5. уме да израчуна површину 
квадрата и правоуаоника када су 
подаци дати у истим мерним 
јединицама 
 

Геометрија 

1МА.3.2.1. претвара јединице за 
мерење површине из већих у мање 
1МА.3.2.2. уме да израчуна обим 
троугла, квадрата и правоугаоника 
1МА.3.2.3. уме да израчуна површину 
квадрата и правоугаоника 
1МА.3.2.4. уме да израчуна обим и 
површину сложених фигура у равни 
када су подаци дати у истим мерним 
јединицама 
 

Мерење и мере 

- мере за дужину 
- мере за запремину 
течности 
- мере за време 

 

- 
експериментална 
- демонстративна 
- игра 
- интерактивна 

Мерење и мере 

1МА.1.4.1. уме да изрази одређену 
суму новца преко разкичитих 
апоена и рачуна са новцем у 
једноставним ситуацијама 
1МА.1.4.2. зна коју јединицу мере 
да употреби за мерење задате 
запремине течности ( l, dl,ml ) 
1МА. 1.4.3. зна коју јединицу мере 
да употрби за мерење задате масе 
( g, kg,t ) 
1MA. 1.4.4. уме да чита 
једноставније графиконе, табеле  

Мерење и мере 

1МА.2.4.1. уме да изрази одређену 
суму новца преко разкичитих апоена и 
рачуна са новцем у сложенијим 
ситуацијама 
1МА.2.4.2.зна јединице за време 
(секунда, минут, сат, дан, месец, 
година) и уме да претвара веће у мање 
и пореди временске интервале у 
једноставним ситуацијама 
1МА.2.4.3. претвара јединице за 
мерење запремине течности из већих у 
мање 
1МА.2.4.4. претвара јединице за 
мерење масе из већих у мање 
1МА.2.4.5. уме да користи податке 
приказане графички или табеларно у 
решавању једноставнијих задатака  

Мерење и мере 

1МА.3.4.1. зна јединице за време 
(секунда, минут, сат, дан, месец, 
година,век) и  уме да претвара из једне 
јединице у другу и пореди временске 
интервале у сложенијим ситуацијама 
1МА.3.4.2. претвара јединице за 
мерење запремине течности 
1МА.3.4.3. претвара јединице за 
мерење масе 
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ПРИРОДА И ДРУШТВО - 72 часа 

 

Циљ и задаци наставе природа и друштво 

ЦИЉ наставе је да усвајањем знања, умења и вештина деца развијају своје сазнајне, физичке и креативне способности, а истовремено спознају и граде ставове и вредности средине у 
којој одрастају као и шире друштвене заједнице. Упознавање природе и друштва развија код деце сазнајне способности, формира основне појмове и постепено гради основе за систем 
појмова из области природе, друштва и културе. Истовремено, стичу се знања, умења и вештине које им омогућавају даље учење. Активним упознавањем природних и друштвених 
појава и процеса, подстиче се природна радозналост деце. Најбољи резултати постижу се уколико деца самостално истражују и искуствено долазе до сазнања - спознају свет око себе као 
природно и друштвено окружење.  
Већина циљева и задатака овог предмета постиже се кроз непосредну истраживачку активност деце и ненаметљив подстицај и подршку наставника путем следећих активности: 
посматрања, описивања, процењивања, груписања, праћења, бележења, практиковања, експериментисања, истраживања, сакупљања, стварања, играња, активности у оквиру мини-
пројекта,... применом савремених наставних метода. 
ОПШТИ ЦИЉ јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот у њему. 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ овог наставног предмета су: 
- развијање основних појмова из природних и друштвених наука; 
- развијање основних појмова о ширем природном и друштвеном окружењу - завичају; 
- развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање окружења; 
- развијање способности и запажања основно својстава објеката, појава и процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности; 
- развијање основних елемената логичког мишљења; 
- стицање елементарне научне писмености, њена функционална применљивост и развој процеса учења; 
- оспособљавање за сналажење у простору и времену; 
- разумевање и уважавање сличности и разлика међу појединцима и групама; 
- кориштење различитих социјалних вештина, знања и умења у непсредном окружењу; 
- развијање одговорног односа према себи, окружењу и културном наслеђу; 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Наставна тема 
Начини 

реализације 

ИСХОДИ (СТАНДАРДИ)  
Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

Природа, човек, 
друштво  
-Облици рељефа, 

- дијалошка 
- амбијентална 
- експериментална 

1ПД.1.1.1.прави разлику између природе и 
производа људског рада 
1ПД.1.1.2.зна ко и шта чини живу и неживу 

1ПД.2.1.1.разуме повезаност живе и неживе 
природе на очигледним примерима 
1ПД.2.1.2.зна  разлике између 

1ПД.3.1.1.разуме повезаност 
ѕживи и неживе природе на 
мање очигледним примерима 
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воде у крају; 
нежива природа; 
животне 
заједнице 
(природне и 
култивисане, 
водене и копнене) 

- партиципативне 
- решавање 
проблем  
  ситуација 
- илустративна 
- кооперативна 
- интерактивна 
 

природу 
1ПД.1.1.3.зна заједничке карактеристике 
живих бића 
1ПД.1.1.4.уме да класификује жива бића 
према једном од следећих категорија; 
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 

животиња,биљака и људи 
1ПД.2.1.3.класификује жива бића 
1ПД.2.1.4.зна улогу основних делователа 
живих бића 
1ПД.2.1.5.уочава  повезаност услова живота 
и живих бића у станишту 
1ПД.1.2.6.уочава међусобну зависност 
живих бића у животној ѕаједници 
1ПД.2.2.3.зна основне мере заштите живе и 
неживе природе као природних ресурса 

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

Кретање у 
простору и 
времену 

- Различити 
облици кретања и 
карактеристике 
кретања 
-Орјентација 
(према Сунцу, на 
географској карти 
Србије, помоћу 
плана насеља 
-Временске 
одреднице 

- дијалошка 
- амбијентална 
- експериментална 
- партиципативне 
- решавање 
проблем  
  ситуација 
- илустративна 
- кооперативна 
- интерактивна 

1ПД.1.4.1.уме да препозна кретање тела на 
различите начине 
 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 ѕа мерење времена-
дан, недеља,  месец, година, деценија век 
1ПД.1.4.5.уме да прочита тражене 
информације са часовника и календара 

1ПД.2.4.1.ѕна да кретање тела ѕависи од силе 
која на њега делује,врсте подлоге иоблика 
кретања 
1ПД.2.4.3.уме да пронађе тражене улице и 
објекте на плану насеља 
1ПД.2.4.4.уме да пронађе основне 
информације на географској карти Србије 
1ПД.2.4.5.уме да пронађе и  тражене 
информације на ленти времена 

1ПД.3.4.1.уме да чита 
географску карту примењујући 
ѕнања о странама светаи 
ѕначењу географских ѕнакова 

Наше наслеђе 

- Сведоци ближе 
и даље 
прошлости  
- Трагови 
прошлости 
- Некад и сад 

- дијалошка 
- амбијентална 
- експериментална 
- партиципативне 
- решавање 
проблем  
  ситуација 
- илустративна 
- кооперативна 
- интерактивна 
 

1ПД.1.6.1.зна све основне облике рељефа и 
површинских вода 
1ПД.1.6.2.зна основне типове насеља и 
њихове карактеристике 
1ПД.1.6.5.зна основне информације о 
начину живота људи у прошлости 
1ПД.1.6.6.зна шта су историјски извори и 
именује их 

1ПД.2.6.1.препознаје и именује облике 
рељефа и површинских вода у свом месту и 
у околини 
1ПД.2.6.3.зна повезаност природно-
географских фактора-рељефа,вода,климе-и 
делатности људи 
1ПД.2.6.5.уочава сличности и разлике 
између начина живота некад и сад 
 

 

Материјали и 
њихова употреба 

- Материјали, 

- дијалошка 
- амбијентална 
- експериментална 

1ПД.1.3.1.зна основна својства 
воде,ваздуха и земљишта 
1ПД.1.3.3.зна да различите животне 

1ПД.2.3.1.зна сложенија својства воде и 
ваздуха-агрегатно стање и кретање ваздуха 
1ПД.2.3.2.зна да су различита својства 

1ПД.3.3.1.разуме како загревање 
и хлађење воде и ваздуха утичу 
на појаве у природи 
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карактеристике 
материјала, воде, 
ваздух 
- Електричне 
проводљивости 
воде, ваздуха 
- Магнетна 
својства 
материјала 

- партиципативне 
- решавање 
проблем  
  ситуација 
- илустративна 
- кооперативна 
- интерактивна 
 

намирнице садрже различите састојке 
1ПД.1.3.4.зна основна својства материјала- 
1ПД.1.3.5.зна да различити материјали 
имају различиту употребу  
1ПД.1.3.6.зна да материјали мељају 
својства у различитим условима 

воде,ваздуха и земљишта последица 
њиховог различитог састава 
1ПД.2.3.3.зна материјале који судобри 
проводници топлоте и електрицитета 
1ПД2.3.4. зна да особине материјала 
одређују њихову употребу и препознаје 
примере у свом окружењу 
1ПД..2.3.5.разликује повратне и неповратне 
промене материјала 
1ПД 2.3.6.разликују промене материјала 
 

1ПД.3.3.2.примењује знања о 
променама материјла за 
објашњење појава у свом 
окружењу 

Људска 
делатност 

- Становништво 
нашег краја, 
делатност људи, 
дечја права, 
насеља, 
саобраћајнице у 
окружењу 

- дијалошка 
- амбијентална 
- експериментална 
- партиципативне 
- решавање 
проблем  
  ситуација 
- илустративна 
- кооперативна 
- интерактивна 

1ПД.1.5.1.зна које друштвене групе постоје 
и ко су њихови чланови 
1ПД.1.5.2.зна основна правила понашања у 
породици,школи и насељу 
1ПД.1.5.4.зна који су главни извори 
опасности по здравље људи и основне мере 
заштите 
1ПД.1.5.3.зна које људске делатности 
постоје и њихову улогу 
1ПД1.5.5.зна поступке за очување и 
унапређење људског здравља 
 

1ПД.2.5.1.зна које су улоге различитих 
друштвених група ињихових чланова 
1ПД.2.5.2.зна која су права и обавезе 
чланова у различитим друштвеним групама 
1ПД 2.5.3..разуме повезаност и 
међузависност различитих људских 
делатности 
 

1ПД.3.5.1.разуме заједничке 
карактеристике друштвених 
група и разлике међу њима 
1ПД.3.5.2.разуме да се права и 
обавезе чланова друштвених 
група међусобно допуњују 
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ЛИКОВНА КУЛТУРА - 72 часа 

 

Циљ и задаци наставе ликовне културе 

ЦИЉ васпитно-образовног рада наставе ликовне културе јесте да ученици овладају основним законитостима ликовне културе и да се развијају према својим психофизичким 
способностима испољавајући своју креативност и стваралачке способности. 
ЗАДАЦИ: 
- оспособљавање ученика да се успешно служе средствима и техникама ликовног изражавања; 
- оспособљавање за ликовно изражавање доживљаја и осећања везана за искуство из непосредног окружења и сопствене маште; 
- развијање креативног мишљења, опажања и тумачења планираних садржаја за усвајање и вежбање; 
- мотивисање ученика за слободно ликовно изражавање; 
- адекватно и активно учествовање у презентацији сопствених и радова својих другара;  
 

Садржаји програма Број часова 
Основни облици 

извођења програма 
Циљеви и задаци садржаја програма 

Коришћење разног материјала за 
компоновање 

- дорада и преобликовање започетих 
облика 

3 
- дијалошка 
- демонстративна 
- кооперативна 

- усмеравање ученика ка креативној доради и преобликовању постојећих 
облика 
- развијање маште и индивидуалног ликовног израза 
- развијати моторичке способности 

Композиција и покрет у 
композицији 

-композиција линија, боја, облика, 
светла и сенке 

24 

- дијалошка 
- хеуристичка 
- демонстративна 
- кооперативна 

- развијање способности за опажање облика, величина, светлина, боја, 
положаја у природи 
- развијање смисла за компоновање 

Орнаментика 

Линеарна, површинска, 
тродимензионална орнаментика 

9 
- дијалошка 
- демонстративна 
- илустративна 

- развијање мишљења и визуелног ликовног сензибилитета 
- развијање способности за препознавање традиционалне, модерне, 
савремене уметности 

Простор ( повезивање разних 
облика у целину) 
- аутоматски начин цртања, 

18 
- дијалошка 
- демонстративна 
- кооперативна 

- развијање способности за опажање положаја облика у простору 
- развијање самосталног изражавања коришћењем различитих техника и 
средстава 
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субјективно осећање простора, 
илузија простора 

- посматрање - развијање љубави према вредностима израженим у делима свих облика 
уметности 

Одабирање случајно добијених 
ликовних односа по личном избору 
ученика 

- слика случај 

4 
- дијалошка 
- демонстративна 
- експеримент 

- развој маште у случајно насталим ликовним вредностима 

Плакат, билборд, реклама 

- визуелне информације, поруке, 
препоруке 

4 
- дијалошка 
- демонстративна 
- кооперативна 

-увођење ученика у различите могућности  комуникација 
- стварање услова за разумевање друштвених појава 

Ликовне поруке као могућност 
споразумевања 

- Визуелно споразумевање 
10 

- дијалошка 
- кооперативна 
- посматрање 

- увођење ученика у различите могућности комуницирања 
- стварање услова уа развијање свести о потреби чувања природне и 
културне околине 

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА - 36 часова 

 

Наставни садржаји Број часова 
Основни облици извођења 
програма 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Извођење музике певањем и 
свирањем 

- Певање (по слуху, музичке игре) 
- Свирање (пратња за бројалице, 
песме ...) 

28 

- аудитивна 
- дијалошка 
- кооперативна 
- демонстративна 

- неговање способности извођења музике ( певање-свирање  
- извођење народних и уметничких дечјих игара 

Слушање музике 

- Слушање вокално – 
инструменталних композиција, 
музичких прича, инструменталних 
композиција. 

7 

- дијалошка 
- кооперативна 
- демонстративна 
- аудитивна 
- истраживачка 

- развијање критичког мишљења ( исказивање осећања у музици 
која се изводи и слуша ) 
- стицање навике слушања музике,подстицање доживљаја и 
оспособљавање за разумевање музичких порука 

Стварање музике 

- Ритмичким и звучним ефектима; 
креирати једноставне пратње за 
бројалице 

1 

- кооперативна 
- истраживачка 
- дијалошка 
- демонстративна 

- развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности 
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ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ - 108 часова 

 

Наставни садржаји Број часова 
Основни облици извођења 
програма 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Атлетика 

- техника трчања 
- скокови 
- скок увис, даљ 
- бацања 

26 
- разговор 
- демонстрација 
- практична активност 

- разликује правилно од неправилног држања тела 
- развијање и усавршавање моторичких способности  
- изводи покрет у задатом смеру 
- вешто изводи једноставне форме природног кретања 
- вешто изводи једноставне форме природног кретања 
- слуша упутства и изводи покрет у задатом смеру 

Вежбе на тлу и справама 

- вежбе на тлу 
- прескок 
- вратило 
- клупа, ниска греда 

35 
- демонстрација 
- практична активност 
 

- вешто изводи задате вежбе са реквизитима 
- уочава своје моторичке способности и особине, сличности и 
разлике међу вршњацима 
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- паралелни разбој до висине груди 

Ритмичке вежбе и народни 
плесови 

- окрети 
- скокови 
- вијаче 
- лопта 
- плесови 

29 
- дијалог 
- практична активност 
- демонстрација 

-  усклађује једноставне и задате покрете уз музику 
- правилно изводи основне кораке народних плесова 

Елементарне игре 

- рукомет 
- кошарка 
- одбојка 

18 
- дијалог 
- практична активност 
- демонстрација 

- познаје правила тимских игара и придржава их се  
- стварање услова за социјално прилагођавање ученика на 
колективан живот и рад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. ОБАВЕЗНО ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

ВЕРСКА НАСТАВА -  ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС (ВЕРОНАУКА) 

 Годишњи фонд часова:   36               

 Разред:   Трећи         
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ТЕМА 

         

ИСХОДИ 

 

 ПРЕПОРУЧЕНИ 
   

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

 
               

               
               

    ЦИЉ 
       САДРЖАЈИ ПО 

    
          

По завршетку теме ученик ће: 
 

 

   

ПРОГРАМА 
 

 (наставне јединице)              
            ТЕМАМА     
                      

                       

 I – УВОД   Упознавање ученика са     Когнитивни аспект:    Упознавање са    Катихизација као литургијска 
     садржајем предмета,    моћи да сагледа садржаје којима ће 

 садржајем    делатност- заједничко је дело 
     планом и програмом и    програма и    катихете (вероучитеља) и његових  

1. Свет је створен 
      се бавити настава Православног     

   начином реализације      начином рада    ученика.        катихизиса у току 3. разреда     

 за тебе, чувај га! –   наставе Православног          

Катихета (вероучитељ) би требало        основне школе;      

 уводни час 
  катихизиса;          

     

 моћи да уочи какво је његово 

     стално да има науму да катихеза не              

     Мотивисање ученика за        постоји ради гомилања информација 
     похађање верске      предзнање из градива      („знања о вери“), већ као настојање           Православног катихизиса      

     наставе           да се учење и искуство Цркве лично           обрађеног у претходном разреду      
                усвоје и спроведу у живот кроз            школовања.      

                слободно учешће у богослужбеном                     

           Афективни аспект:       животу Цркве. 

            ученик ће бити мотивисан да      На почетку сваке наставне теме 
           активно учествује на      ученике би требало упознати са 
           часовима верске наставе      циљевима и исходима наставе, 
                    садржајима по темама, начином  

II – БОГ СТВАРА 
  пружити ученицима    Когнитивни аспект:    Појам Светога    

         остваривања програма рада, као и са    основна знања о учењу 
  
 препознати неке елементе 

 Писма као књиге 
   

 СВЕТ И ЧОВЕКА         начином вредновања њиховог рада.    

Цркве о стварању света; 
   

библијске повести о стварању 
 

откривења 
   

            
Врсте наставе      омогућити ученицима да    света;   Стварање    

              

     разумеју да Бог ствара    моћи да препозна и именује иконе  невидљивог света- Настава се реализује кроз следеће 
 2. Свето Писмо нам   природу и човека, јер    на којима су представљени дани  духовних сила -    облике наставе: 
   жели да их воли и да 

   стварања света, на основу 
 анђела 

      

 сведочи о настанку 
         теоријска настава (34 часова)    

буде са њима заједно; 
   

библијске повести; 
 

 Библијско 
  

 света             
                    

                 13  
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3. Света некада  Пружити ученицима   моћи да увиди да је свет скуп казивање о 
уопште није било могућност да разумеју да   конкретних врста живих бића која стварању света по 
(1. и 2. дан је човек у природној   су уједињена, једна другима данима 
стварања) вези са свим оним што је   потребна и да она чине велику  Стварање човека 

4. Све је биље Бог претходно створио,   заједницу љубави – Цркву;  Песма „Молитва“ 
 

 моћи да објасни да је свет створен створено и Сунцем али да се разликује од  Бранко 
обасјано (3. и 4. дан свих створених бића;   љубављу Божјом; Радичевић(песник 
стварања)  Објаснити ученицима да   моћи да разуме да се права слобода се диви  Божјем 
5. Све врви од је човек икона Божја   изражава као љубав према другим стварању и моли 
живота ( 5. и 6. дан (сличан Богу) зато што је   људима, природи и Богу; благослов...) 
стварања) створен као слободна   уочити да је човек сличан Богу.  Прича „Паче“ А. 

6. Створен сам да 
личност и једини позван   

Афективни аспект: 
 Солжењицин 

да буде домаћин света;  
   

личим на Бога 
  бити подстакнут да развија 

 

 Омогућити ученицима 
  

   

 да увиде разлику између   љубав према ближњима, природи  
 Бога и створене природе.   и Богу;  

     развијати жељу и свест о  
    важности бриге према ближњима  
    и природи.  
     

   Когнитивни аспект:  Прича „Шишарка“ 
      

III – БОГ НАС • Омогућити ученику да  • знати  да је Бог створио свет из или прича 
ВОЛИ увиди да је Бог створио   љубави и да објасни како зна да „Себични џин“ О. 

 свет из љубави;   Бог воли свет; Вајлд (са правим 
7. Бог ствара свет • Омогућити ученику да  • препознати  да Бог брине о свету и крајем, кад се 
из љубави увиди да се Бог брине о   да наведе примере Божјег старања појављује 
8. Бог, људи и свету;   о свету; Христос...) 
природа   • увидети  кроз своје креативне  Прича Св. Владике 
9. Свет не може без • Омогућити ученику да   способности да је човек сличан Николаја о томе 
Бога разуме да је Бог из бриге   Богу; како је Господ са 
10. Бог се брине о према свету и човеку  • увидети  да Бог жели да свет Богородицом 
свету послао свога Сина у   постоји вечно; избавио пастира 
11. Божићни свет.  • увидети  да су Бог, људи и природа Давида из невоље 
весници    различити, али да нису потпуно (кад је заспао у 

    раздељени; пећини а змија му 
   • увидети  различитост која постоји легла на груди...)А 
         

 
 практична 
настава (2часа) Место 
реализације наставе


 Теоријска настава се 

реализује у учионици;


 Практична настава се 
реализује у цркви – 
учешћем у литургијском 
сабрању;  

Дидактичко методичка упутства 
за реализацију наставе 
 

 Уводне часове требало би 
осмислити тако да 
допринесу међусобном 
упознавању ученика, 
упознавању ученика с 
циљевима, исходима, 
наставним садржајима, али 
и тако да наставник стекне 
почетни увид у то каквим 
предзнањима и ставовима 
из подручја Православног 
катихизиса, група 
располаже.

 Реализација програма 
требало би да се одвија у 
складу с принципима 
савремене активне 
наставе, која својом 
динамиком подстиче 
ученике на истраживачки 
и проблемски приступ 
садржајима тема. У току 
реализације стављати 
нагласак више на 
доживљајно и 
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формативно, а мање на сазнајно и информативно.
 Квалитет наставе се постиже када се наставни садржаји реализују у складу са савременим педагошким 

захтевима у погледу 
14 
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       између Бога и створеног света; кад је одрастао 
      • знати  да је Бог из бриге према Цар Давид је 
       свету и човеку послао свога Сина описао Богородицу 
       у свет; и Христа у псалму 
      • упознати  улогу анђела као  „Љубавна песма“, 
       сарадника Божјих у старању о М. Данојлић (о 
       свету; маслачку и 
      • уочити  да је свет смртан ван облачку) 
      

• 
заједнице са Богом;  Јављање анђела 

      упознати  сдржај молитве Анђелу Богородици; 
       

чувару;         Јављање анђела       • усвојити  текст и мелодију песме       Јосифу;        „Анђели певају“.         Сусрет Богородице       Афективни аспект:        и Јелисавете;       • бити подстакнут да развија свест о        Јављање анђела        томе да је важан зато што га воли        пастирима;        Бог и његови ближњи ;         Јављање анђела        • бити подстакнут да се труди да        мудрацима;        воли све људе (чак и оне од којих је         Анђео јавља        веома различит).        Јосифу да склони           

          породицу у 
          Египат; 
           Молитва Анђелу 
          чувару; 
           Песма: „Анђели 
          певају“. 

IV – ЗАЈЕДНИЦА      
Когнитивни аспект: 

 Прича „ Три 
БОГА И СВЕТА      дрвета“(Ова прича 

         

КРОЗ ЧОВЕКА • Пружити ученицима  • уочити  да је човек посредник је и Божићна и 
  основ за разумевање да   између Бога и природе и да Бог са Васкршња) 
  се   лични однос са   природом разговара преко човека;  Подизање 
  Богом   остварује кроз  • проширити  своје знање о служењу задужбина – 
  служење Богу и   Светога Саве Богу и нашем најзначајније 
12. Човек домаћин и  ближњима;     народу; задужбине Светога 

свештеник у свету • Пружити ученицима  • уочити да нема љубави без Саве и Светог 
13. Свети Сава  основ за разумевање да   служења ближњима; Симеона  

 
употребе разноврсних метода, 
облика рада и наставних 
средстава. 

 
 Имаући у виду захтеве наставног 

програма и могућности 
транспоновања наставног садржаја у 
педагошко дидактичка решења, 
наставник би требало да води рачуна 
и о психолошким чиниоцима 
извођења наставе – узрасту ученика, 
нивоу психофизичког развоја, 
интересовањима, склоностима, 
способностима и мотивацији 
ученика.

 У остваривању савремене наставе 
наставе наставник је извор знања, 
креатор, организатор и координатор 
ученичких активности у наставном 
процесу.

 Настава је успешно реализована 
ако је ученик спреман да Цркву 
схвати као простор за остваривање 
своје личности кроз заједничарење са 
ближњима и Тројичним Богом који 
постаје извор и пуноћа његовог 
живота. 
Евалуација наставе  
Евалуацију наставе (процењивање 
успешности реализације наставе и 
остварености задатака и исхода 
наставе) наставник ће остварити 
на два начина: 
 
 процењивањем реакције ученика 

или прикупљањем коментара
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14. Свети Сава природи и човеку вечно  • упознати  библијску повест о Мироточивог 
брине о нама постојање дарује Бог;   Христовом служењу Апостолима.  Јеванђељско 

15. Радост служења •  Омогућити  ученику  да  Афективни аспект:  казивање о 
 увиди да су светитељи  • бити подстакнут да љубав Христовом 
 најбољи пример односа   препознаје као служење; служењу – прање 
 човека са Богом;   • знати  да кроз чињење дела ногу апостолима и 
 • Пружити ученицима   љубави према ближњима, постаје Тајна вечера 
 основна знања о о   сличан Христу и светитељима  Прича: 
 Светоме Сави као   Божјим. Доброчинство – 
 нашем примеру      најлепши начин да 
 служења.      постојиш, из 
       књиге «Мали 
       анђео», Н. 
       Витошевић. 

V – ЛИТУРГИЈА-   Когнитивни аспект:  
       

ПРЕОБРАЖЕНИ • Ученицима пружити  • препознати  да је Литургија 
 Твар у Литургији – СВЕТ основ за разумевање да   захвалност Богу; 

 хлеб и вино – наши  • уочити да се захвалност Богу хлеб и вино 
 дарови -представљају   показује кроз наше дарове;  Песма“Како настаје 
16. Наши дарови свет у малом;  • уочити  да наши дарови хлеб и вино хлеб“ Лидија 
благодарности • Ученицима пружити   представљају свет у малом; Поповић 
(опис н.ј. - твар у основ за разумевање  • увидити  везу Литургије и спасења  Твар у Литургији – 
Литургији) разлога приношења   човека и света; тамјан, уље, восак, 
17. Литургија - Богу хлеба и вина на  • проширити  своја знања о празнику вода, врба, бадњак, 
преображај света Литургији;   Васкрсења; јаје, жито, грожђе... 
18. Литургија – • Пружити основ за  • увидити  шта за створену прируду  Прича о 
молитва за спасење разумевање да се на   значи Христово Васкрсење; удовичиној лепти 
човека и света Литургији молимо за  • усвојити  текст и мелодију песме  Велика Јектенија 
19. Васкресење спасење целога света;   „Људи ликујте“  Прича „Мудри 
Лазарево • Омогућити ученицима да  Афективни аспект:   чобанин“ 
20. Васкрсење увиде да се на 

  

  бити подстакнут да учествује   Патријарх српски 
Христово Литургији остварује 

  на Литургији како би показао   Иринеј 
 

спасење човека и света; 
  Богу да жели да буде у    Гавриловић(прича 

 

• Ученицима пружити 
  заједници са Њим;    о причешћу) 

 

основ за разумевање да 
  • бити подстакнут да у себи     Библијско  нас Христос толико воли 
  развија осећај захвалности према    казивање о  

да је дао свој живот за 
  

Богу и својим ближњима.      

 
ученика путем анкетних 
евалуационих листића;  

 провером знања које ученици 
усвајају на часу и 
испитаивањем ставова;

 
 
Оцењивање 
 
Непосредно описно оцењивање 
ученика може се вршити кроз: 
 
 усмено испитивање;

 писмено испитивање;

 посматрање понашања ученика;
 
 
Оквирни број часова по 
темама Увод – 1 
 
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
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 нас и да је васкрсао да    васкрсењу Лазара  
 победи смрт за нас.     Казивање о женама  
     мироносицама на  
     Христовом гробу  
     ((„Зашто тражите  
     живога међу  
     мртвима“)  
      Васкршња прича „  
     И жовотиње“  
     Зинаида Хипијус  
   Когнитивни аспект: Поучне приче:  
     

 „Свети Власије 
 

VI – ЧОВЕК И • Ученицима пружити  • препознати  личну одговорност за  
ПРИРОДА неопходно знање да  творевину; благосиља  

 разумеју да је човек  • увидити  да се загађењем наше животиње“  
21. Све чека на одговоран за очување  околине, загађује цео свет;  „Игуман и медвед“  

љубав човека природе;  • увидити  да се на православним  „Необична лађа“  
22. Чувамо дарове • Омогућити ученицима да  иконама стварања света и човека, (Свети Елије и  

Божије љубави увиде на које све  приказује зависност природе од крокодил)  
23. Стварање света начине људи данас  човека;  „Свети Серафим и  

у православној уништавају природу, тј.  • препознати  представе које медвед“  
иконографији да увиде да загађење  приказују догађаје везане за стварање  Песма „ Радуј се“  

24. Икона света природе потиче од  света; М. Одаловић  
створеног за човека; 

 

• уочити  у којој мери је напредовао и 
 

  Израда иконе  

мене • Омогућити ученицима да 
 савладао градиво Православног 

 

 Израда стрипа  
 разумеју да је човек 

 катихизиса трећег разреда основне 
 

    

 позван од Бога да брине  школе.   
 о природи;  Афективни аспект:    
 • Упознати ученике са  • бити подстакнут на очување   
 примерима изражавања  природе и своје животне средине;   
 љубави према природи;  • бити подстакнут да гледа на   
 • Развијати код ученика  природу као на Божју творевину;   
 скромност;    Ученици ће бити подстакнути   
 • Установити обим и  да уреде школски простор   
 квалитет знања стечених у  изабраним радовима везаним   
 току школске године из  за стварање и очување света   
 Православног катихизиса.      
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КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА: 
 

1. Српски језик и књижевност  
2. Математика  
3. Познавање природе и друштва  
4. Музичка култура  
5. Ликовна култура  
6. Грађанско васпитање 

 
 

  

ВВ.. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ  

  

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА - 36 часова 

Оперативни задаци: 
- упознавање са разликама између отвореног и затвореног простора 
- познавање разлике између настањеног и ненастањеног простора 
- познавање различитих облика становања (пећина, кућа, село, град) 
- основне разлике између градског и сеоског начина живота; 
- елементарно познавање структуре сеоске куће 
- проширивање елементарних знања о носећим наставним мотивима ( хлеб и биље) 

 

Р.број Наставне теме Број часова 

1. Кућа 24 
2. Биљке 12 

                                                                                        У  к у п н о : 36 

 

Садржаји 
програма 

Број 
часо

ва 

Активности ученика у 
образовно васпитном 

раду 

Активности 
наставника у 

образовно 
васпитном раду 

Начин и поступак 
остваривања 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Кућа 24 

- слуша 
- разговара 
- истражује 
- сазнаје 
- сакупља 
- Црта 
- Прави 
- Сече 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 

- монолошка 
- дијалошка 
- демонстративна 
- истраживачка 
- илустративна 
- стваралачка 

-стицање елементарног знања о разлици између градског и сеоског 
живота 
- упознати традиционалну културу народа у ужем и ширем 

окружењу 
- упознавање разлике између отвореног и затвореног простора 
- елементарно познавање структуре сеоске куће 
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- Лепи 
- Прича 

-анализира 
-мотивише-
координира 
-постављање 
занимљивих 
питања 

Биљке 12 

- слуша 
- разговара 
- прави 
- игра се 
- Игра се 
- Црта 
- Прича 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише-
координира 
-постављање 
занимљивих 
питања 

- монолошка 
- дијалошка 
- демонстративна 
- метод игре 
- стваралачка 

- стицати основно знање о хлебу и његовој многострукој намени 
- стицати основно знање о значају биљака и њиховој лековитости

 
 
 

 

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА 1 

Оперативни задаци: 
- упознавање са основним фолклорним текстовима (бајке, легенде, приче, песме пословице); 
- упознавање са дечјим фолклором (игре и кратке текстуалне форме као што су загонетке, успаванке, разбрајалице); 
- усвајање елементарних знања о носећим наставним мотивима; 
- основне разлике између гратског и сеоског начина живота; 
- сеоски радови, обичајно обредне радње везане за те радње; 
- основни и општи празници, обичајно обредне радне везане за њих. 

 
Р.Б. Наставна тема Број часова 

1. Питај своју баку 16 
2. Радови и празници 10 
3. Зимски хлебови и и пролећно биље 10 

                                                                            Укпно : 36 

 

Садржаји 
програма 

Број 
часо

Активности ученика у 
образовно васпитном 

Активности 
наставника у 

Начин и 
поступак 

Циљеви и задаци садржаја 
програма 
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ва раду образовно 
васпитном раду 

остваривања 

Питај своју баку 16 

- слуша 
- разговара 
- истражује 
- сазнаје 
- сакупља 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља 
проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише-
координира 
-постављање 
занимљивих 
питања 

- монолошка 
- дијалошка 
- демонстративна 
- истраживачка 
- илустративна 
- стваралачка 

- стицање елементарног знања о 
разлици између градског и сеоског 
живота 

- упознати традиционалну културу 
народа у ужем и ширем окружењу 

Радови и празници 10 

- слуша 
- разговара 
- прави 
- игра се 
- пева и плеше 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља 
проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише-
координира 
-постављање 
занимљивих 
питања 

- монолошка 
- дијалошка 
- демонстративна 
- метод игре 
- стваралачка 

- упознати основне и опште празнике
- упознати основне елементе дечјег 

фолклора 
- развијати општу културу 

Зимски хлебови  и 
пролећно биље 

10 

- посматра 
- меси 
- шара 
- посећује 
- прави венчиће 
- бере босиљке 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља 

- демонстративна 
- истраживачка 
- илустративна 
- стваралачка 
- игра 

- стицати основно знање о хлебу и 
његовој многострукој намени 

- стицати основно занње о значају 
биљака и њиховој лековитости 

- упознати ученике са начином 
прављења хлеба у покари 
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- игра се проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише-
координира 
-постављање 
занимљивих 
питања 

- развијати стваралаштво и 
креативност 

 

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ - 36 часова 

Оперативни задаци: 
- упознавање појма и основних елемената животне средине; 
- уочавање и описивање основних појава и промена у животној средини; 
- развијање одговорног односа према себи и животној средини; 
- развијање навика за рационално коришћење природних богатстава; 
- развијање радознали, креативности и истраживачких способности; 
- развијање основних елемената логичког и критичког мишљења; 

 

Р.број Наставне теме Број часова 
1. Животна средина 6 
2. Природне промене и појаве у животној средини 5 
3. Загађивање животне средине 8 
4. Заштита животне средине 17 
                                                                У к у п н о : 36 

 

Садржаји програма 
Број 

часова 

Активности ученика у 
образовно-васпитном 

раду 

Активности 
наставника у 

образовно-васпитном 
раду 

Основни облици извођења 
програма 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Животна средина 6 

-разговор 
-посете 
-уочавање и 
препознавање 
-запажање 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 

-дијалошки 
-истраживачки 
-демонстративни 
-илустративни 

-Очување животне средине 
-Развијање свести о очувању окружења 
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-мотивише 
-координира 
-наводи на повезивање и 
примену знања 
-постављање 
занимљивих питања 
-организује и усмерава 
извођење огледа 

Природне промене и 
појаве у животној 
средини 

5 

-праћење 
-уочавање 
-бележење 
-закључивање 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише 
-координира 
-наводи на повезивање и 
примену знања 
-постављање 
занимљивих питања 
-организује и усмерава 
извођење огледа 

-истраживачки 
-дијалошки 
-експериментални 
 

-Праћење и уочавање промена и појава у 
животној средини и њихов утицај на живи 
свет 
-Уочавање и бележење последица промена и 
појава у животној средини 

Загађивање животне 
средине 

8 

-експеримент 
-читање 
-илустровање 
-обиласци 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише 
-координира 
-наводи на повезивање и 
примену знања 
-постављање 
занимљивих питања 
-организује и усмерава 

-демонстративни 
-дијалошки 
-текстуални 
-очигледности 

-Упознавање примарних загађивача 
-Уочавање начина загађивања 
-Развијање свести о последицама 
загађивања 
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извођење огледа 

Заштита животне 
средине 

17 

-експеримент 
-читање 
-илустровање 
-обиласци 
-практична примена 
знања 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише 
-координира 
-наводи на повезивање и 
примену знања 
-постављање 
занимљивих питања 
-организује и усмерава 
извођење огледа 

-демонстративни 
-дијалошки 
-текстуални 
-очигледности 

-Осмишљавање начина заштите животне 
средине 
-Развијање свести о значају заштите 
животне средине 
-Уређење школског животног простора 

 

ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА – 36 часова 

Оперативни задаци: Од играчке до рачунара 
- развијање моторичких способности уз коришћење материјала, прибора, алата, апарата, уређаја и рачунара; 
- развијање конструкторских вештина; 
- упознавање са рачунаром и његовим делововима; 
- стицање знања и развијање вештина за рад на рачунару; 
- развијање умења и вештина за коришћење материјала, прибора, алата, апарата, уређаја и рачунара. 

 

Редни број                                Наставне теме Број часова 

1. Цртамо и пишемо 12 
2. Правимо одељенске новине 4 
3. Креирамо, стварамо 10 
4. Играмо се и снимамо 10 
                                                                У к у п н о : 36 

 

Садржаји програма 
Број 

часова 

Активности 
ученика у 
образовно- 

васпитном раду 

Активности наставника у 
образовно- 

васпитном раду 

Начин и поступак 
остваривања 

Циљеви и задаци садржаја програма 
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Цртамо и пишемо 12 

- отварање програма 
- креирање цртежа и 

текста 
- форматирање 
- чување и штампање 

рада 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише-координира 
-наводи на повезивање и 
примену знаља 
-постављање занимљивих 
питања 

-демонстративна 
-кооперативна 
-рад на рачунару 
-дијалошка 

- Развијање умења и вештина за коришћење 
једноставног програма за цртање и писање 
- Развијање сарадње 
- Развијање креативности при раду 

Правимо одељенске 
новине 

4 
- креирање, 
уређивање, 
штампање радова 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише-координира 
-наводи на повезивање и 
примену знаља 
-постављање занимљивих 
питања 

- демонстративна 
- дијалошка 
- кооперативна 

- Развијање креативности и стваралачког 
рада 
- Развијање смисла за лепо и уредност 

Креирамо, стварамо 10 

- креирање 
- фотографисање 
- чување и 
- штампање радова 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише-координира 
-наводи на повезивање и 
примену знаља 
-постављање занимљивих 
питања 

- демонстративна 
- дијалошка 
- кооперативна 

- Оспособљавање ученика за правилан рад 
на скенеру и дигиталном апарату 
- Развијање креативних и конструктивних 
активности: писмо, честитка, позивница 
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Играмо се и снимамо 10 
- конектовање 
- креирање 
- слање поште 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише-координира 
-наводи на повезивање и 
примену знаља 
-постављање занимљивих 
питања 

- демонстративна 
- дијалошка 
- кооперативна 

- Развијање способности и коришћење 
електронске поште 
- Спретност и креативност при коришћењу 
једноставних програма 
- Развијање сарадње и узајамне помоћи 

 

Г.  ООББЛЛИИКК  ООББРРААЗЗООВВННОО--  ВВААССППИИТТННООГГ  РРААДДАА  

 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

СРПСКИ ЕЗИК  

 

Садржаји програма 
Број 

часова 

Активности ученика у 
образовно-васпитном раду 

Активности наставника у 
образовно-васпитном раду 

Оновни облици извођења 
програма 

Циљеви и задаци садржаја 
програма 

1. Књижевност 

- лирика 
- епика 
- драма 
(чиање и тумачење 
текста) 

4 

- слушање 
- читање текстова 
- учествовање у 
  причању 
- рецитовање 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише 
-координира 
-наводи на повезивање и 
примену знања 

- дијалошка 
- текстуална 
- илустративна 

- савладавање технике читања 
и писања оба писма 
- уочавање ликова, теме, 
поруке, карактеристике 
књижевног дела 

2.Језик – граматика и 
правопис 

* граматика 
- врсте речи 
- служба речи 
- реченице 

12 

- активно слушање 
- састављање реченица 
- именује и чита слова латинице 
- писање по диктату 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 

- дијалошка 
- текстуална 
- демонстративна 

- савладавање просте реченице 
- стицање основних појмова о 
именицама, глаголима и 
придевима 
-савладавање реченица по 
значењу и облику 
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* правопис 
- употреба великог 
слова 
- писање речце НЕ и 
ЛИ 
- управни говор 

-дискутује 
-анализира 
-мотивише-координира 
-наводи на повезивање и 
примену знаља 

3. Култура 
изражавања (усмено 
и писмено) 
(усмена и писмена) 
- препричавање 
- причање 
- извештавање 
- усмено и писмено 
вежбање 
 

2 

- слушање 
- посматрање 
- учествује у причању 
- пише састав 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише-координира 
-наводи на повезивање и 
примену знаља 

- дијалошка 
- посматрачка 

- овладавање усменим и 
писменим изражавањем према 
захтевима програма 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Садржаји програма 
Број 

часова 

Активности ученика у 
образовно-васпитном раду 

Активности наставника у 
образовно-васпитном раду 

Оновни облици извођења 
програма 

Циљеви и задаци садржаја 
програма 

1. Понављамо 
градиво другог 
разреда 

- сабирање и 
одузимање до 100 
- множење и дељење 
до 100 

1 
- сабирање и одузимање до 
100 
- множење и дељење 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише 
-координира 
-наводи на повезивање и 
примену знања 
-подстиче на логично 
мишљење 
-развија кооперативност 

- именовање 
- упоређивање 

- поновити градиво другог 
разреда 

2. Блок бројева до 
1000 

11 
- посматрање 
- уочавање 

-усмерава 
-наводи 

- посматрање 
- уочавање 

- демонстративна 
- интерактивна 
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- записивање, 
упоређивање бројева 
до 1000; 
- сабирање и 
одузимање до 1000 
- множење и дељење 
троцифреног и 
једноцифреног броја 

- именовање 
- упоређивање 
- разликовање 

-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише 
-координира 
-наводи на повезивање и 
примену знаља 
-подстиче на логично 
мишљење 
-развија кооперативност 

- именовање 
- упоређивање 
- разликовање 

- игра 
- илустративна 

3. Мерење и мере 

- мере за дужину 
- мере за запремину 
- мере за време 

3 
- упоређивање 
- мерење 
- прављење модела 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише 
-координира 
-наводи на повезивање и 
примену знаља 
-подстиче на логично 
мишљење 
-развија кооперативност 

 
- демонстративна 
- игра 
 

- упознају мерење масе тела 
и запремину течности, као и 
нове јединице за време 
(година и век) 

4. Геометријски 
објекти и њихови 
међусобни односи 

- правоугаоник 
- квадрат 
- троугао 
- круг 

4 

- посматрање 
- уочавање 
- именовање 
- упоређивање 
- разликовање 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстицање 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише 
-координира 
-наводи на повезивање и 

- демонстративна 
- игра 
- илустративна 

- формирају представу о 
правпј и полуправој 
- уочавају и цртају углове 
(оштар, прав и туп угао) 
- цртају правоугаоник, 
квадрат, троугао и кружницу 
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примену знаља 
-подстиче на логично 
мишљење 
-развија кооперативност 

 

Д. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

ПРОГРАМ  РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ  

 

Време реализације Активности/теме 
Начин 

реализације: Носиоци реализације 

-септембар 

 Поново у школи – повратак у школу 
 Кућни ред у школи 
 Информисање родитеља о врстама подршке коју пружа 

школа 
 Правила у учионици – усвајање правила у учионици, 

поштовање правила 
 Мој радни дан – организујемо радни  дан  и слободно време 

 У сусрет Дечијој недељи 

-разговор  
-дискусија 

-одељењски старешина 
-ученици 

-октобар 

 Учешће у активностима Дечије недеље 
 Радионица: Шта ћу да будем кад порастем – психолог школе 
 Како да учимо  и стекнемо навике у учењу 
 Правилна исхрана 

-разговор  
-дискусија 
-едукативна 
радионица 

-одељењски старешина 
-ученици 
-Дечији савез 
-стручни сарадник 

-новембар 
 Хајде да се дружимо – како да се дружимо 

 Десет топлих речи – бирамо најлепше речи да се обратимо 
 Толеранција према различитостима 

-разговор 
-дискусија 

-одељењски старешина 
-ученици 

-децембар 

 Да ли смо испунили досадашњи циљ – да ли су ученици 
постигли резултате које су до сада поставили 

 Радионица - Превенција насиља – педагог 
 Када имаш проблем – конструктивно решавање сукоба и 

проблема 
 Нова година 
 Весело одељенско дружење  

-разговор  
-дискусија 
-едукативна 
радионица 
 

-сарадници Завода за јавно здравље 
-одељењски старешина 
-ученици 
-стручни сарадник 

-јануар 
 Разговор о првом просветитељу Светом Сави 
 Шта да учинимо да нам успех буде бољи 
 Чистоћа је пола здравља 

-разговор 
-одељењски старешина 
-ученици 

-фебруар  Прочитао сам на распусту 
-разговор 
-дискусија 

-ученици 
-одељенски старшина 
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-март 

 Уређење одељењског паноа – У сусрет пролећу 
 Рециклирај не фолирај 
 Дан вода – 22. март 
 Да ли сам задовољан постигнутим успехом 
 Лепо понашање: на улици, у школи, породици, биоскопу... 

-едукативна 
радионица 
-разговор 
-дискусија 
 

-одељењски старешина 
-ученици 

-април 
 Еколошке заповести – стичемо основна знања из екологије 
 Дан планете Земље 
 Како да сачувамо свет око себе  

-разговор 
-дискусија 
-радионица 
 

-ученици 
-одељенски старешина 
-стручни сарадник 

-мај 

 Учествујемо у прослави Дана школе 
 Припрема програма за пријем првака 
 Дан заштите природе 
 Хајде да се договоримо 

-дискусија 
-разговор 

-ученици 
-одељенски старешина 

-јун 
 Покажи шта знаш – еко квиз 
 Ведар одељенски састанак 

-разговор 
-ученици 
-одељенски старешина 

 
 

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

 

ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА , ДОДАТНЕ И ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ У ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ 

 

Фонд часова за четврти разред и предмете 

РРеедд..  
ббрроојј  АА..ООББААВВЕЕЗЗННИИ  ННААССТТААВВННИИ  ППРРЕЕДДММЕЕТТИИ  

ЧЧееттввррттии  ррааѕѕрреедд  

ННеедд..  ГГоодд..  
11  ССррппссккии  јјееззиикк  55  118800  
22  ЕЕннггллеессккии  јјееззиикк  22  7722  
33  ММааттееммааттииккаа  55  118800  
44  ППррииррооддаа  ии  ддрруушшттввоо  22  7722  
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55  ЛЛииккооввннаа  ккууллттуурраа  22  7722  
66  ММууззииччккаа  ккууллттуурраа  11  3366  
77  ФФииззииччккоо  вваассппииттаањњее  33  110088  

УУккууппнноо  ::  АА  2200  772200  

РРеедд..  
ббрроојј  ББ..ООББААВВЕЕЗЗННИИ  ИИЗЗББООРРННИИ  ННААССТТААВВННИИ  ППРРЕЕДДММЕЕТТИИ      

11  ВВееррссккаа  ннаассттаавваа  11  3366  
22  ГГрраађђааннссккоо  вваассппииттаањњее  11  3366  
  

РРеедд..  
ббрроојј  

  

ВВ..  ИИЗЗББООРРННИИ  ННААССТТААВВННИИ  ППРРЕЕДДММЕЕТТИИ      

11  ННааррооддннаа  ттррааддиицциијјаа  11  3366  
22  ЧЧууввааррии  ппррииррооддее  11  3366  
33  ООдд  ииггррааччккее  ддоо  ррааччууннаарраа  11  3366  

УУккууппнноо  ::  ББ  22  7722  
УУккууппнноо  ::  АА++ББ  2222  779922  

РРеедд..  ббрроојј  ГГ..ООББЛЛИИКК  ООББРРААЗЗООВВННОО--  ВВААССППИИТТННООГГ  РРААДДАА      

11  РРееддооввннаа  ннаассттаавваа  2222  779922  
22  ДДооппууннссккаа  ннаассттаавваа  11  3366  
33  ДДооддааттннии  рраадд  11  3366  

УУккууппнноо  ::  АА++ББ++ВВ++ГГ  2244  886644  

РРеедд  ббрроојј  ДД..  ООССТТААЛЛИИ  ООББЛЛИИЦЦИИ  ООББРРААЗЗООВВННОО--ВВААССППИИТТННООГГ  РРААДДАА      

11  ЧЧаасс  ооддеељљ..  ссттаарреешшииннее  11  3366  
22  ННаассттаавваа  уу  ппррииррооддии    77--1100  ддааннаа  

УУккууппнноо  ::  АА++ББ++ВВ++ГГ++ДД    
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СВРХА, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
 

Сврха програма образовања 

- Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке, математичке, научне, уметничке, културне, здравствене, еколошке  и информатичке писмености неопходне за 
живот у савременом и сложеном друштву. 
- Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно задовољава сопствене потребе и интересе, развија сопствену личност и потенцијале, поштује 
друге особе и њихов идентитет, потребе и интересе, уз активно и одговорно учешће у економским, друштвеном и културном животу и допринос демократском, економском и културном 
резвоју друштва. 
 

Циљеви и задаци програма образовања су : 
- развој интелектуалних капацитета и знања деце и ученика нужних за разумевање природе, друштва, себе и света у коме живе, у складу са њиховим развојним потребама, могућностима 
и интересовањима; 
- подстицање и развој физичких и здравствених способности деце и ученика; 
- оспособљавање за рад, даље образовање и самостално учење, у складу са начелима сталног усавршавања и начелима доживотног учења; 
- оспособљавање за самостално и одговорно доношење одлука које се односе на сопствени развој и будући живот; 
- развијање свести о државној и националној припадности, неговање српске традиције и културе, као и традиције и културе националних мањина; 
- омогућавање укључивања у процесе европског и међународног повезивања; 
- развијање свести о значају заштите и очувања природе и животне средине; 
- усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности демократски уређеног, хуманог и толерантног друштва; 
- уважавање плурализма вредности и омогућавање, подстицање и изградња сопственог система вредности и вредносних ставова који се темеље на начелима различитости и добробити за 
све; 
- развијање код деце и ученика радозналости и отворености за културе традиционалних цркава и верских заједница као и етничке и верске толеранције, јачање поверења међу децом и 
ученицима и спречавање понашања која нарушавају остваривање права на различитост; 
-поштовање права деце, људских и грађанских права и основних слобода и развијање способности за живот у демократски уређеном друштву; 
- развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности заједничког живота и подстицање индивидуалне одговорности. 
- програм се остварује на српском језику. 
 

А. ОБАВЕЗНО НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК - 180 часова 

Циљеви и задаци  садржаја програма 
- 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 
- упознавање,читање и тумачење популарних и информативних текстова из илустрованих енциклопедија и часописа за децу 
- развијање потребе за књигом,способности да се њоме самостално служи    
- основно описмењавање ученика на темељима ортографских  и ортоепских стандарда књижевног језика  
- упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилким могућностима српског језика 



 
165 

- развијање смисла и способности за правилно, течно,економично и уверљиво, усмено и писмено изражавање; богаћење речника,језичког и сли лског израза 
- оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене и писмене употребе и у различитим комуникативним ситуацијама ( улога говорника, 
слушаоца, саговорника ) 
 

 

 

Садржаји програма 

Број 
часо
ва 

Начин и 
поступак 

остваривања 

стандарди 

основни средњи напредни 

Књижевност : 
- лирика 
- епика 
- драма 
(читање и тумачење 
текстова, функционални 
појмови) 

66 

- дијалошка 
- текстуална 
- илустративна 
- учење путем 
открића 

 1СЈ. 1.2.1. влада основном техником 
читања ћириличког и латиничког 
текста 
IСЈ. 1.2.2. одговара на једноставна 
питања у вези са текстом, 
проналазећи информације 
експлицитно исказане уједној 
реченици, пасусу, или у 
једноставној табели (ко, шта, где, 
када, колико и сл.) 
1СЈ. 1.2.3. препознаје да ли је 
тражена информација, која може да 
буде исказана на различите начине 
(синонимија, парафраза), садржана 
у тексту 
1СЈ. 1.2.4. познаје и користи 
основне делове текста и књиге 
(наслов, пасус, име аутора; садржај, 
речник) 
1СЈ. 1.2.5. одређује основну тему 
текста 
1СЈ. 1.2.6. разуме дословно значење 
текста 
1СЈ.1.2.7. разликује 
књижевноуметнички од 
информативног текста 
1СЈ. 1.2.8. процењује садржај текста 
на основу задатог критеријума: да 
ли му се допада, да ли му је 
занимљив; да ли постоји сличност 

1СЈ.2.2.1. чита текст природно, 
поштујући интонацију 
реченице/стиха; уме да одреди 
на ком месту у тексту је пауза, 
место логичког акцента; који 
део текста треба прочитати 
брже, а који спорије 
1СЈ.2.2.2. изводи једноставне 
закључке у вези са текстом, 
анализирајући и обједињујући 
информације исказане у 
различитим деловима текста 
(у различитим реченицама, 
пасусима, пољима табеле) 
1СЈ.2.2.3. раздваја битне од 
небитних информација; 
одређује след догађаја у 
тексту 
1СЈ.2.2.4. успоставља везу 
између информација исказаних 
у линеарном и нелинеарном 
тексту (нпр. проналази 
део/детаљ који је приказан на 
илустрацији, у табели, или на 
дијаграму) 
ЈСЈ.2.2.5. одређује основни 
смисао текста и његову 
намену 
1СЈ.2.2.6. препознаје 
фигуративно значење у тексту 

1СЈ.3.2.1. изводи сложеније 
закључке на основу текста, 
обједињујући информације из 
различитих делова дужег 
текста 
1СЈ.3.2.2. повезује и 
обједињује информације 
исказане различитим 
симболички системима (нпр. 
текст, табела, графички 
приказ) 
1СЈ.3.2.3. разликује различита 
гледишта заступљена у 
информативном тексту (нпр. 
мишљење аутора текста \>х. 
мишљења учесника у догађају) 
1СЈ.3.2.4. изводи сложеније 
закључке на основу текста и 
издваја делове текста који их 
поткрепљују; резимира 
наративни текст 
1СЈ.3.2.5. представља текст у 
одговарајућој нелинеарној 
форми (уноси податке из 
текста у дату табелу или 
дијаграм) 
1СЈ.3.2.6. процењује сврху 
информативног текста у 
односу на предвиђену намену 
(нпр. који од два текста боље 
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између ликова и еитуација из текста 
и особа и ситуација које су му 
познате; издваја речи које су му 
непознате 
1СЈ. 1.5.1. препознаје књижевне 
родове на основу формалних одлика 
поезије, прозе и драме 
1СЈ.1.5.2. препознаје књижевне 
врсте (бајку и басну) 
1СЈ. 1.5.3. одређује главни догађај и 
ликове (који су носиоци радње) у 
књижевноуметничком тексту 
1СЈ. 1.5.4. одређује време и место 
дешавања радње у 
књижевноуметничком 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 
1 СЈ.2.2.10. вреднује 
примереност илустрација које 
прате текст; наводи разлоге за 
избор одређене илустрације 
1СЈ.2.5.1. разликује лирску од 
епске песме 
1СЈ.2.5.2. одређује фолклорне 
форме (кратке народне 
умотворине - пословице, 
загонетке, брзалице) 
1СЈ.2.5.3. препознаје риму, 
стих и строфу у лирској песми 
1СЈ.2.5.4. одређује 
карактеристичне особине, 
осећања, изглед и поступке 
ликова; и односе међу 
ликовима у 
књижевноуметничком тексту 
1СЈ.2.5.5. уочава везе међу 
догађајима (нпр. одређује 
редослед догађаја у 
књижевноуметничком тексту) 

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) 
1СЈ.3.5.1. тумачи особине, 
понашање и поступке ликова 
позивајући се на текст     
1СЈ.3.5.2. уочава узрочно-
последичне везе међу 
догађајима у тексту  
1СЈ.3.5.3. тумачи идеје у 
књижевноуметничком тексту, 
аргументује их позивајући се 
на текст 
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1СЈ.2.5.6. разликује 
приповедање од описивања и 
дијалога 
1СЈ.2.5.7. разуме фигуративну 
употребу језика у 
књижевноуметничком тексту 

Језик 

- граматика 
(реченица:појам 
глаголског предиката, 
синтагма у функцији 
објекта и прилошких 
одредби за место, време, 
начин; именице:збирне и 
градивне;придеви:присв
ојни и 
градивни;заменице:личн
е, бројеви:основни и 
редни;глаголи 
:презент,перфекат,футур
;управни и неуправни 
говор;утврђивање 
садржаја обрађених до 
4.разреда 
- правопис 
Употреба великог слова 
у писању:имена држава 
и покрајна и њихових 
становника,имена 
насеља и њихових 
становника; писање 
управног и неуправног 
говора;наводници, 
заграда;писање 
присвојних придева 
изведених од властитих 
имена;писање 
сугласника ј, писање 
скрађеница:које 
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- дијалошка 
- текстуална 
-демонстративна 
- кооперативна  
- игра 
- интерактивна 

1СЈ. 1.4.1. препознаје врсте речи 
(именице, заменице, придеве, 
бројеве и глаголе)  
1СЈ. 1.4.2. препознаје граматичке 
категорије променљивих речи (род 
и број заједничких именица) и 
глаголско време (презент, перфекат 
и  
                  футур) 
1СЈ. 1.4.3. препознаје врсте 
реченица по комуникативној 
функцији (обавештајне, упитне, 
узвичне, заповедне) и по 
потврдности/одричности (потврдне 
и одричне) 
1СЈ. 1.4.4. препознаје антонимију 
1СЈ. 1.4.5. познаје значења речи и 
фразеологизама који се 
употребљавају у свакодневној 
комуникацији (у кући, школи и сл.) 
 
 

1СЈ.2.4.1. 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. одређујс врсте 
реченица по комуникативној 
функцији (обавештајне, 
упитне, узвичне, заповедне) и 
по потврдности/одричности 
(потврдне и одричне) 
1СЈ.2.4.7. саставља реченице 
различите по комуникативној 
функцији и облику 
1СЈ.2.4.8. препознаје 
синонимију 
1СЈ.2.4.9. познаје значења 
речи и фразеологизама који се 
јављају у школским 

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 
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означавају имена 
држава;примена 
правописних правила 

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

Језичка култура 

Препричавање 
текста,причање у 
дијалошкој 
форми,описивање слика 
који приказују пејзаже, 
ентеријере, портрете 
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- дијалошка 
- стрип 
- амбијентална 
- посматрачка 

1СЈ. 1.3.1. пише писаним словима 
ћирилице 
1СЈ. 1.3.2. уме да се потпише 
1СЈ. 1.3.3. почиње реченицу 
великим словом, завршава је 
одговарајућим интерпункцијским 
знаком 
1СЈ. 1.3.4. употребљава велико 
слово приликом писања личних 
имена, назива места (једночланих), 
назива школе 
1СЈ.1.3.5. пише кратким потпуним 
реченицама једноставне структуре 
1СЈ. 1.3.6. издваја наслов, углавном 
се држи теме 
1СЈ. 1.3.7. препричава кратак 
једноставан текст (до 400 речи) 
1СЈ.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 (ћирилицу и латиницу) 
1СЈ.2.3.2. употребљава велико 
слово приликом писања имена 
држава и места и њихових 
становника; користи 
наводнике при навођењу 
туђих речи; правилно пише 
присвојне придеве {-ов/-ев/-ии, 
-ски/-чки/-шки)\ правилно 
пише гласове ћ, ч, ђ, Љ; 
правилно пише сугласник ј у 
интервокалској позицији; 
правилно пише речцу л_и и 
речцу не; употребљава запету 
при набрајању 
1СЈ.2.3.3. пише јасним и 
потпуним реченицама; варира 
језички израз (ред речи у 
реченици, типове реченица, 
дужину реченице...) 
] СЈ.2.3.4. држи се теме; 
излагање организује око 
основне идеје текста коју 
поткрепљује одговарајућим 
детаљима 
1 СЈ.2.3.5. језички израз 
прилагођава комуникативној 
ситуацији 
(формалној/неформалној) 
1СЈ.2.3.6. саставља кратак 
наративни текст 
1СЈ.2.3.7. саставља кратак 
дескриптивни текст 
1СЈ.2.3.8. користи фонд речи 
примерен узрасту; 
употребљава синониме (нпр. 

1СЈ.3.3.1. пише јасним, 
потпуним, добро обликованим 
реченицама; користи 
разноврсне синтаксичке 
конструкције, укључујући и 
сложене 
1СЈ.3.3.2. јасно структурира 
текст (уводни, средишњи и 
завршни део текста); добро 
распоређује основну 
информацију и додатне 
информације унутар текста и 
пасуса 
ЈСЈ.3.3.3. прилагођава језичко-
стилски израз типу текста 
1СЈ.3.3.4. саставља кратак 
експозиторни текст 
1СЈ.3.3.5. користи богат фонд 
речи (у односу на узраст) 
1СЈ.3.3.6. издваја пасусе 
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да избегне понављање) 
1СЈ.2.3.9. исправља свој текст 
(критички чита написано, 
поправља текст и исправља 
грешке) 
I СЈ.2.3.10. уме да попуни 
једноставан образац са 
основним подацима о себи 
(име, презиме, име родитеља, 
година рођења, адреса, 
телефон; школа, разред, 
одељење) 
1СЈ.2.3.1 1. пише писмо 
(приватно) и уме да га 
адресира 

 

ЕНГЛЕКИ  ЈЕЗИК – 72 часа 
        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. У исто време, настава страних језика треба да: 
- подстакне развијање свести о сопственом напредовању ради јачања мотивације за учење језика; 
- олакша разумевање других и различитих култура и традиција; 
- стимулише машту, креативност и радозналост; 
- подстиче задовољство коришћења страног језика. 
Општи стандарди 
Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и културама. Ученик развија 
радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницама других језика. 
Посебни стандарди 
Разумевање говора 

Ученик разуме и реагује на краћи усмени текст у вези са познатим темама. 
Разумевање писаног текста 

Ученик чита са разумевањем кратке писане и илустроване текстове у вези са познатим темама. 
 

Усмено изражавање 

Ученик самостално усмено изражава садржаје у вези са познатим темама. 
Писмено изражавање 

Ученик у писаној форми изражава краће садржаје у вези са познатим темама, поштујући правила писаног кода. 
Интеракција 

Ученик остварује комуникацију и са саговорницима размењује информације у вези са познатим темама поштујући социокултурне норме комуникације. 
Знања о језику  
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Препознаје основне принципе граматичке и социолингвистичке компетенције уочавајући значај личног залагања у процесу учења страног језика.  
_______ 
 
Задаци на нивоу језичких вештина 
Разумевање говора 

Ученик треба да: 
- разуме општи садржај кратких и прилагођених текстова после неколико слушања; 
- разуме краће дијалоге (до 5 реплика / питања и одговора), прилагођене приче и песме у оквиру тема предвиђених програмом, које чује уживо, или са аудио-визуелних записа и 
адекватно реагује на појединачне делове усмених порука издвајајући битне информације (датум, време, место, особе, количину...); 
- разуме и реагује на одговарајући начин на усмене поруке у вези са личним искуством и са активностима на часу (позив на игру, заповест, упутство, догађај из непосредне прошлости и 
планови за будућност итд.). 
Разумевање писаног текста 

Ученик треба да: 
- разуме краћи текст (до 50 речи), написане речи и реченице састављене углавном од познатих језичких елемената (речи и језичке структуре предвиђене програмом); 
- разуме основна значења кратких писаних и илустрованих текстова о познатим темама; 
- разуме и реагује на одговарајући начин на писане поруке у вези са личним искуством и са активностима на часу (позив на игру, заповест, упутство, догађај из непосредне прошлости и 
планови за будућност итд.). 
Усмено изражавање 

Ученик треба да: 
- разговетно изговара гласове, акцентује речи, поштује ритам и интонацију; 
- самостално даје информације о себи и окружењу; 
- описује у неколико реченица познату радњу или ситуацију, препричава општи садржај прочитаног или саслушаног текста, користећи усвојене језичке елементе и структуре. 
Интеракција 
Ученик треба да: 
- у стварним и симулираним говорним ситуацијама са саговорницима размењује исказе у вези са контекстом учионице, активностима у учионици, свакодневним активностима и 
договорима (у садашњости и будућности), као и догађајима из непосредне прошлости; 
- размењује информације о хронолошком и метеоролошком времену; 
- учествује у комуникацији (у пару, у групи итд.) поштујући социокултурне норме комуникације (тражи реч, не прекида саговорника, пажљиво слуша друге...); 
- препознаје кад нешто не разуме, поставља питања и тражи разјашњења. 
Писмено изражавање 
Ученик треба да: 
- допуњава и пише реченице и краће текстове (до 5 реченица, односно 20 речи), чију кохерентност и кохезију постиже користећи језичке елементе предвиђене програмом и у вези са 
познатим писаним текстом или визуелним подстицајем, користећи познате тематске и језичке елементе; 
- препричава текст, пише честитку или разгледницу, поруку, позивницу и др.; 
- попуњава формулар или пријаву (име, презиме, улица и број, место и поштански број, датум рођења). 
Знања о језику 
Ученик треба да: 
- препознаје и користи предвиђене граматичке садржаје (глаголска времена: садашње, прошло и будуће време у јасно контекстуализованим структурама, односно без теоријског 
објашњавања и инсистирања на апсолутној граматичкој тачности); 
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- поштује ред речи у реченици; 
- користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр. форме учтивости); 
- разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима. 
_______ 
Програм за четврти разред подразумева комуникативне функције као и у претходном разреду. Оне се усложњавају лексичким и граматичким садржајима предвиђеним наставним 
програмом. 
Садржај комуникативних функција може бити једноставан или сложен у зависности од циљне групе (узраст, ниво језичких компетенција, ниво образовања). У настави страних језика 
садржај комуникативних функција зависиће од наставног програма. 
Иако су комуникативне функције исте као у претходном разреду, оне су структурално и лексички у складу са програмом за стране језике за четврти разред основне школе. 
Начин остваривања програма 

Комуникативна настава језик сматра средством комуникације. Примена овог приступа у настави страних језика заснива се на настојањима да се доследно спроводе и примењују следећи 
ставови: 
- циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима за ученике, у пријатној и опуштеној атмосфери; 
- говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика; 
- наставник мора бити сигуран да је схваћено значење поруке укључујући њене културолошке, васпитне и социјализирајуће елементе; 
- битно је значење језичке поруке; 
- од четвртог разреда наставник ученицима скреће пажњу и упућује их на значај граматичке прецизности исказа; 
- знања ученика мере се јасно одређеним релативним критеријумима тачности те узор није изворни говорник; 
- с циљем да унапреди квалитет и обим језичког материјала, настава се заснива и на социјалној интеракцији; рад у учионици и ван ње спроводи се путем групног или индивидуалног 
решавања проблема, потрагом за информацијама из различитих извора (Интернет, дечји часописи, проспекти и аудио-материјал) као и решавањем мање или више сложених задатака у 
реалним и виртуелним условима са јасно одређеним контекстом, поступком и циљем; 
- од четвртог разреда наставник упућује ученике у законитости усменог и писаног кода и њиховог међусобног односа. 
Комуникативно-интерактивни приступ у настави страних језика укључује и следеће: 
- усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину; 
- поимање наставног програма као динамичног, заједнички припремљеног и прилагођеног скупа задатака и активности; 
- наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових идеја; 
- ученици се третирају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину; 
- уџбеници постају извори активности и морају бити праћени употребом аутентичних материјала; 
- учионица постаје простор који је могуће прилагођавати потребама наставе из дана у дан; 
- рад на пројекту као задатку који остварује корелацију с другим предметима и подстиче ученике на студиозан и истраживачки рад; 
- за увођење новог лексичког материјала користе се познате граматичке структуре и обрнуто. 
Технике (активности) 
Током часа се препоручује динамично смењивање техника/активности које не би требало да трају дуже од 15 минута. 
1. Слушање и реаговање на команде наставника или са траке (слушај, пиши, повежи, одреди, али и активности у вези с радом у учионици: цртај, сеци, боји, отвори/затвори свеску итд.); 
2. Рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације итд.); 
3. Мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу или родитеље и сл.); 
4. Вежбе слушања (према упутствима наставника или са траке повезати појмове у вежбанци, додати делове слике, допунити информације, селектовати тачне и нетачне исказе, утврдити 
хронологију и сл.); 
5. Игре примерене узрасту; 
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6. Певање у групи; 
7. Класирање и упоређивање (по количини, облику, боји, годишњим добима, волим / не волим, компарације...); 
8. Решавање "текућих проблема" у разреду, тј. договори и мини-пројекти; 
9. Цртање по диктату, израда сликовног речника; 
10. "Превођење" исказа у гест и геста у исказ; 
11. Повезивање звучног материјала са илустрацијом и текстом, повезивање наслова с текстом или, пак, именовање наслова; 
12. Заједничко прављење илустрованих и писаних материјала; 
13. (извештај/дневник са путовања, рекламни плакат, програм приредбе или неке друге манифестације); 
14. Разумевање писаног језика: 
а) уочавање дистинктивних обележја која указују на граматичке специфичности (род, број, глаголско време, лице...) 
б) препознавање везе између група слова и гласова 
в) одговарање на једноставна питања у вези с текстом, тачно/нетачно, вишеструки избор 
г) извршавање прочитаних упутстава и наредби 
14. Увођење дечје књижевности и транспоновање у друге медије: игру, песму, драмски израз, ликовни израз; 
15. Писмено изражавање: 
а) повезивање гласова и групе слова 
б) замењивање речи цртежом или сликом 
в) проналажење недостајуће речи (употпуњавање низа, проналажење "уљеза", осмосмерке, укрштене речи, и слично) 
г) повезивање краћег текста и реченица са сликама/илустрацијама 
д) попуњавање формулара (пријава за курс, претплату на дечји часопис или сл., налепнице за кофер) 
ђ) писање честитки и разгледница 
е) писање краћих текстова. 

Глобални план рада 

 

редни број 
наставне теме 
 

наставна тема 
 

обрада 
 

остали типови 
часа 
 

укупно 
 

1. Hello! 1 3 4 
2. People 3 5 8 
3. Homes 3 6 9 
4. Animals 3 5 8 
5. My Life 4 5 9 
6. Sport 3 5 8 
7. Detectives 4 5 9 
8. Celebrations 2 6 8 
9. School 3 6 9 
Укупно часова: 26 46 72 
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МАТЕМАТИКА - 180 часова 

 

Циљеви и задаци садржаја програма 

 

- да савладају читање и писање  природних бро-   јева у декадном бројевном систему  
- упознају скуп природних бројева и исте приказују тачкама бројевне полуправе 
- примењују својства рачунских операција при трансформисању израза и у случају рачун ола- кшица 
 - знају да читају, састављају и израчунавају вре дност израза са више операција 
- знају да речавају једноставније једначине и   неједначине  у скупу природних бројева 
- упознају разломке,њихово читање,писање и  значење 
- успешно решавају задатке дате у текстуалној  форми    
 
- да упознају  јединице за површину 
- претварају јединице у мање и веће јединице мере 
- да упознају и науче формуле за израчунавање површине правоугаоника,квадрата,коцке и квадра 
  - примењују стечена знања кроз решавање текстуалних проблемских задатака 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Садржаји програма 
Број 
часов

Начин и 
поступак 

стандарди 

основни сренњи напредни 
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а остваривања 

Скуп природних бројева 

Упознавање скупа  природних 
бројева;сабирање и одузимање у 
скупу природних;множење и 
дељење у скупу природних 
бројева; једнашине и 
неједначине; разломци 

136 

- демонстративна 
- интерактивна 
- истраживачка 
- илустративна 
- игра 
- хеуристичка 

 1МА.1 . 1 . 1 .  зна да 
прочита и запише дати 
број, уме да упореди 
бројеве по величини ида 
прикаже број на датој 
бројевној полуправој  
1МА. 1 . 1 . 2 .  рачуна 
вредност бројевног 
израза са највише две 
операције сабирања и 
одузимања у ок виру 
прве хиљаде  
1МА. 1.1.3. множи и дели 
без остатка (троцифрене 
бројеве једноцифреним) 
у оквиру прве хиљаде  
1МА. 1.1.4. уме да на 
основу текста правилно 
постави израз са једном 
рачунском операцијом  
1МА. 1.1.5. уме да решава 
једноставне једначине у 
оквиру прве хиљаде 
1МА. 1.3.1. уме да 
прочита и формално 
запише разломак   — (л < 
10) и препозна његов 
графички приказ  
IМА. 1.3.2. уме да 
израчуна половину, 
четвртину и десетину 
неке целине 

1МА.2.1 .1 .    уме  да   
примени   својства   
природних   бројева   
(паран,   неиаран.   
највећи, најмањи, 
претходни, следећи број) 
и разуме декадни бројни 
систем  
1МА.2.1.2. уме да одреди 
десетицу. стотину и 
хиљаду најближу датом 
броју  
1МА.2.1.3. сабира и 
одузима, рачуна вредност 
израза  
I МА.2.1.4. рачуна 
вредност израза с 
највише две операције  
1 МА.2.1.5. уме да решава 
једначине 
1МА.2.3.1.  уме да 
препозна разломак —ф< 
10, а < /?,) када је 
графички приказан 
нафигури подељеној на I? 

делова  
1МА.2.3.2. уме да 
израчуна /;-ти део н еке 
целине и обрнуто, 
упоређује разломке 
облика — (л <10) п 

 

1МА.3.1.1 .  уме да 
примени својства 
природних бројева у 
решавању проблемских 
задатака 
1 МА.3.1.2. зна својства 
операција сабирања и 
одузимања и уме да их 
примени.  
1МА.3.1.3. уме да 
израчуна бројевну 
вредност израза са више 
операција, поштујући 
приоритет 
1 МА.3.1.4. уме да решава 
сложеније проблемске 
задатке дате у текстуалној 
форми  
1МА.3.1.5. уме да одреди 
решења неједначине са 
једном операци 
1МА.3.3.1. уме да 
прочита, формално 
запише и графички 
прикаже разломак а/b 
b< 10, а<b) 
1 МА.3.3.2. зна да израчуна 
део — (/? < 10, а < 1т) 
неке целине и користи то у 
задацима 
јом 

Мерење и мере 

Мере за дужину; мере за 
површину; мере за запрмину; 
јединице мере за време; јединице 
мере за масу 

12 

- 
експериментална 
- демонстративна 
- игра 
- илустративна 

1МА. 1 .4 .1 .  уме да 
изрази одређену суму 
новца преко различитих 
апоена и рачуна са 
новцем у једноставним 
ситуацијама  
1МА. 1.4.2. зна коју 

1МА.2.3.1.  уме да 
препозна разломак —ф< 
10, а < /?,) када је 
графички приказан 
нафигури подељеној на I? 

делова  
1МА.2.3.2. уме да 

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 
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јединицу мере да 
употреби за мерење 
задате запремине 
течности (1, d1, m1) 
IМА. 1.4.3. зна коју 
јединицу мере да 
употреби за мерење 
задате масе(g, kg,t)  
1МА. 1.4.4. уме да чита 
једноставније графиконе 
табеле и дијаграм 

израчуна /;-ти део н еке 
целине и обрнуто, 
упоређује разломке 
облика — (л <10) п 

 
 

ситуацијама 
1МА.3.4.2. претвара 
јединице за мерење 
запремине течности 
1МА.3.4.3. претвара 
јединице за мерење масе 

 
 
 

Површина 

Упознавање геометријских 
облика; површина квадрата и 

правоугаоника; површина квадра 
и коцке; запремина квадра и 

коцке 

32 

- 
експериментална 
- демонстративна 
- игра 
- илустративна 

1МА.1.2.1. уме да 
именује геометријске 
објекте у равни 
(квадрат, круг, троугао. 
правоугаоник, тачка, 
дуж. права, полуправа и 
угао) и уочава 
међусобне односе   два   
геометријска   објекта   у   
равни   (паралелност.   
нормалност, припадност) 
IМА. 1.2.2. зна јединице 
за мерење дужине и 
њихове односе  
1МА. 1.2.3. користи 
поступак мерења дужине 
објекта, приказаног на 
слици, при чему је дата 
мерна јединица  
1МА. 1.2.4. користи 
поступак мерења 
површине објекта, 
приказаног на 
слици.чему је дата 
мерна јединица 
 

1МА.2.2.1. уочава 
међусобне односе 
геометријских објеката у 
равни 
1 МА.2.2.2. претвара 
јединице за мерење 
дужине 
1МА.2.2.3. зна јединице 
за мерење површине и 
њихове односе 
1МА.2.2.4. уме да 
израчуна обим троугла, 
квадрата и 
правоугаоника када су 
подаци дати у истим 
мерним јединицама  
1МА.2.2.5. уме да 
израчуна површину 
квадрата и 
правоугаоника када су 
подаци дати у истим 
мерним јединицама  
1МА.2.2.6. препознаје 
мрежу коцке и квадра и 
уме да израчуна њихову 
површину када су 
подаци дати у истим 
мерним јединицама 

1МА.3.2.1. претвара 
јединице за мерење 
површине из већих у 
мање 
1МА.3.2.2. уме да 
израчуна обим троугла, 
квадрата и правоугаоника 
1МА.3.2.3. уме да 
израчуна површину 
квадрата и правоугаоника 
1МА.3.2.4. уме да 
израчуна обим и 
површину сложених 
фигура у равни када 
суподаци дати у истим 
мерним јединицама  
1МА.3.2.5. уме да 
израчуна запремину 
коцке и квадра када су 
подаци дати у истим 
мерним јединицама 
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ПРИРОДА И ДРУШТВО - 72 часа 

 

Циљеви и задаци садржаја програма 

- развијање основних појмова о ширем   природном и друштвеном окружењу – завичају и домовини 
- слободно исказивање својих запажања 
- развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање окружења 
- разумевање и уважавање различитости међу појединцима и групама 
- очување националног идентитета и уграђивање у светску културну баштину 
- развијање основних научних појмова из природних наука 
- развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање окружења 
- развијање еколошке свести 
- развијање способности запажања основних свостава материјала, објеката, појава и процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности  
- развијање интересовања за истраживање природних појава и процеса у домену њихових могућности 
- усвајање цивилизацијских тековина и могућност 
  њиховог коришћења 
- разумевање и уважавање сличности и разлика  
  међу појединцима и групама 
- развијање одговорног односа према себи, други- 
  ма, окружењу   
- оспособљавање за сналажење у простору и времену 
- упознавање прошлости,значајних догађаја у настанку српске државе до данашњих дана 
- оспособљавање за самостално учење и проналажење информација 
- упознавање са најзначајнијим владарима државе Србије 
 

Садржаји програма Број часова 
Начин и поступак 

остваривања 

стандарди 

основни средњи напредни 

Моја домовина, део 
света 

Основне одреднице 
државе; Положај Србије 
(физичко-географски, 
саобраћајно.географски)
; Рељеф, воде и клима 
Србије; Становништво 
Србије; Грађење 
демократских односа 

12+7 

- дијалошка 
- амбијентална 
- експериментална 
- партиципативне 
- решавање проблем  
  ситуација 
- илустративна 
- кооперативна 
- интерактивна 
 

 1ПД. 1.6.1. зна основне 
облике рељефа и 
површинских вода 
1ПД. 1.6.2. зна основне 
типове насеља и њихове 
карактеристике 
1ПД. 1. 6.3. зна географски 
положај и основне 
одреднице државе Србије: 
територија, границе, главни 
град, симболи, 
становништво  

1ПД.2.6.1. препознаје и 
именује облике рељефа и 
површинских вода у свом 
месту и у околини 
1ПД.2.6.2. зна основне 
одлике рељефа и вода у 
држави Србији  
1 ПД.2.6.3. разуме 
повезаност природно-
географских фактора - 
рељефа, вода, климе и 
делатности људи  

1 ПД.3.4.1. уме да чита 
географску карту 
примењујући знања о 
странама света и значењу 
картографских знакова 
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 1ПД.2.4.4. уме да пронађе 
основне информације на 
географској карти Србије: 
највећа и најважнија насеља, 
облике рељефа и 
површинских вода  

Сусрет са природом 

Биљни и животињски 
свет у Србији; 
Човек део природе 

6+3 

- дијалошка 
- амбијентална 
- експериментална 
- партиципативне 
- решавање проблем  
  ситуација 
- илустративна 
- кооперативна 
- интерактивна 

 
 
  1ПД. 1.1.2. зна ко и шта 
чини живу и неживу 
природу 
  1ПД. 1.1.3. зна заједничке 
карактеристике живих бића 
  1ПД. 1.1.4. уме да 
класификује жива бића 
према једном од следећих 
критеријума: изгледу, 
начину исхране, кретања и 
размножавања 
  1ПД. 1.1.5. препознаје и 
именује делове тела живих 
бића 
  1ПД. 1.1.6. разликује 
станишта према условима 
живота и живим бићима у 
њима 
1ПД. 1.2.3. разликује 
повољно и неповољно 
деловање човека по 
очување природе 
 

I ПД.2.1 . 1 .  разуме 
повезаност живе и неживе 
природе на очигледним 
примерима 
1 ПД.2.1.2. зна основне 
разлике између биљака, 
животиња и људи 
I ПД.2.1.3. примењује 
вишеструке критеријуме 
класификације живих бића 
1 ПД.2.1.4. зна улогу 
основних делова живих бића 
I ПД.2.1.5. разуме 
повезаност услова живота и 
живих бића у станишту 
1 ПД.2.1.6. разуме 
међусобну зависност живих 
бића у животној заједници 
I ПД.2.2.3. зна основне мере 
заштите живе и неживе 
природе као природних 
ресурса  
1 ПД.2.2.4. зна шта је 
добробит животиња и 
поступке којима се она 
штити 

 
 
I ПД.3.1 . 1 .   разуме 
повезаност живе и неживе 
природе на мање 
очигледним примерима  
1 ПД.3.1.2. разуме 
функционалну повезаност 
различитих делова тела 
живих бића 
 

Истражујемо природне 
појаве 

Истраживање и 
уочавање 
узрочно.последчних 
веза; 
Испитивање својства 

6+4 

- дијалошка 
- амбијентална 
- експериментална 
- партиципативне 
- решавање проблем  
  ситуација 
- илустративна 

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 

1 ПД.2.3.1. зна сложенија 
својства воде и ваздуха: 
агрегатно стање и кретање  
I ПД.2.3.2. зна да су 
различита својства воде, 
ваздуха и земљишта 
последица њиховог 

1 ПД.3.3.1. разуме како 
загревање и хлађење воде 
и ваздуха утичу на појаве 
у природи  
1 ПД.3.3.2. примењује 
знање о променама 
материјала за објашњење 
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материјала; 
Промене материјала; 

- кооперативна 
- интерактивна 

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 
  

различитог састава 
1 ПД.2.3.3.  разликује 
материјале који су добри 
проводници топлоте и 
електрицитета од оних који 
то нису  
1 ПД.2.3.4. зна да топлотна и 
електрична проводљивост 
материјала одређују 
њиховуупотребу и 
препознаје примере у свом 
окружењу  
1ПД.2.3.5. разликује 
повратне и неповратне 
промене материјала  
I ПД.2.3.6. разликује 
промене материјала при 
којима настају други 
материјалм од оних промена 
материјала при којима не 
настају други материјалм 

појава у свом окружењу 
 
1 ПД.3.5.1. разуме 
заједничке 
карактеристике 
друштвених група и 
разлике међу њима  
I ПД.3.5.2. разуме да се 
права и обавезе чланова 
друштвених група 
међусобно допуњују 

Рад, енергија 
производња и 
потрошња 

Природна богатства и 
природне сировине; 
Делатности људи;  
Од сировине до 
производа; 
Извори енергије 

13+4 

- дијалошка 
- амбијентална 
- експериментална 
- партиципативне 
- решавање проблем  
  ситуација 
- илустративна 
- кооперативна 
- интерактивна 

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

1ПД. 1.2.1. препознаје и 
именује природне ресурсе 
1ПД. 1.2.2. зна употребну 
вредност природних 
ресурса 
IПД. 1.5.1. зна које 
друштвене групе постоје и 
ко су њихови чланови 
IПД. 1.5.2. зна основна 
правила понашања у 
породици, школи и насељу 
1ПД. 1.5.3. зна које људске 
делатности постоје и 
њихову улогу 
1ПД. 1.5.4. зна који су 

 
 
I ПД.2.2.1. разликује 
обновљиве и необновљиве 
природне ресурсе 
1 ПД.2.2.2. разуме еколошку 
оправданост употребе 
обновљивих ресурса и 
рационалног коришћења 
необновљивих ресурса 
1 ПД.2.5.1. зна које су улоге 
различитих друштвених 
група и њихових чланова  
I ПД.2.5.2. зна која су права 
и обавезе чланова у 
различитим друштвеним 
групама  
I ПД.2.5.3. разуме 
повезаност и међузависност 
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главни извори опасности по 
здравље и живот људи и 
основне мере заштите  
1ПД. 1.5.5. зна поступке за 
очување и унапређивање 
људског здравља 

различитих људских 
делатности 
 

Осврт уназад-

прошлост 

Трагови прошлости; 
Временска лента; 
Најзначајније личности 
и догађаји из прошлости 
Србије 

12+5 

- дијалошка 
- амбијентална 
- експериментална 
- партиципативне 
- решавање проблем  
  ситуација 
- илустративна 
- кооперативна 
- интерактивна 

1ПД. 1..6.4. зна најважније 
догађаје, појаве и личности 
из прошлости . 
1ПД. 1. 6.5. зна основне 
информације о начину 
живота људи у прошлости  
1ПД. 1. 6.6. зна шта су 
историјски извори и 
именује их 
 

1ПД.2.6.4. зна редослед 
којим су се јављали важни 
историјски догађаји, појаве 
и личности 
1ПД.2.6.5. уочава сличности 
и разлике између начина 
живота некад и сад  
1 ПД.2.6.6. препознаје 
основна културна и 
друштвена обележја 
различитих историјских 
периода  
1 ПД.2.6.7. препознаје на 
основу карактеристичних 
историјских извора о ком 
историјском периоду или 
личности је реч 
1ПД.2.4.5. уме да пронађе и 
упише тражене информације 
на ленти времена 

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

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА - 72 часа 

 

Садржаји програма 
Број 

часова 

Начин и поступак 
остваривања 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Kолаж, фротаж, деколаж и 
асамблаж 

Површински и 
тродимензионални колаж 

8 
- дијалошка 
- демонстративна 
- кооперативна 

- развијање способности за препознавање традиционалне, модерне, 
савремене уметности 
- развијање маште и индивидуалног ликовног израза 
- схватити нове појмове и на свој начин се ликовно изразити 
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Везивање облика у 
тродимензионалном 
простору и у равни 

Комбиновање 
тродимензионалних облика у 
простору и равни 

10 
- дијалошка 
- демонстративна 
- прављење 

- развијати ученикове потенцијале у области  ликовности и визуелности 
- користити примерене технике и средства у самосталном изражавању 
- развијати моторичке способности ученика 

Сликарски материјали и 
технике 

акварел. пастел, темпера 
10 

- дијалошка 
- демонстративна 
- хеуристичка 

- развијање маште и индивидуалног ликовног израза 
- умети примењивати различите сликарске технике, јер свака има своје 
специфичности 

Основне и изведене боје 

Компоновање основних и 
изведених боја 

10 
- дијалошка 
- демонстративна 
- експеримент 

- развијање способности за уочавање боја и светлина 
- да осетљивост за ликовне вредности које стичу у настави,ученици 
примењују у раду и животу 

Линија, површина, волумен, 
боја, простор 

 

24 
- дијалошка 
- демонстративна 
- хеуристичка 

- развијање маште и индивидуалног ликовног израза 
- развијање способности за опажање облика, величина, 
светлина,боја,положаја у природи 

Амбијент – сценски простор 

Маске, костими и сцена 
10 

- дијалошка 
- демонстративна 
- игра 
- кооперативна 

-увођење ученика у различите могућности  комуникација 
- развијање љубави према вредностима израженим у делима свих облика 
уметности 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА - 36 часова 

 

Наставни садржаји 
Број 

часова 

Начин и поступак 
остваривања 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Извођење музике 
певањем и свирањем 

Певање песама по слуху и 
по нотном тексту и 
свирање пратње за 
бројалице и песме 

25 

- аудитивна 
- дијалошка 
- кооперативна 
- демонстративна 

- неговање способности извођења музике ( певање-свирање  
- извођење народних и уметничких  игара 

Слушање музике 

Слушање 
вокално.инструменталних 
композиција, народне 
песме и игре 

8 

- дијалошка 
- кооперативна 
- демонстративна 
- аудитивна 
 

- развијање критичког мишљења ( исказивање осећања у музици која се 
изводи и слуша ) 
- стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и 
оспособљавање за разумевање музичких порука 
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Стварање музике 

Ритмичке и мелодијске 
допуњалке 

3 
- кооперативна 
- истраживачка 
- демонстративна 

- развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности 
-импровизују мелодију на задани текст 

 
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ - 108 часова 

 

Наставни садржаји 
Број 

часова 

Начин и поступак 
остваривања 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Атлетика 

Техника трчања 
Скок увис 
Скок удаљ 
Бацање лопте 
Штафетно трчање 

27 
- разговор 
- демонстрација 
- практична активност 

- разликује правилно од неправилног држања тела 
- развијање и усавршавање моторичких способности  
- изводи покрет у задатом смеру 
- вешто изводи форме једноставног  кретања 
- слуша упутства и изводи покрет у задатом смеру 

Вежбе на тлу и справама 

Колут напред и колут 
назад,прескок, разбој, греда, 
вратило, кругови, коњ са 
хватаљкама 

36 
- демонстрација 
- практична активност 
 

- вешто изводи задате вежбе са реквизитима 
- уочава своје моторичке способности и особине, сличности и разлике 
међу вршњацима 

Ритмичке вежбе и народни 
плесови 

 Вежбе равнотеже, вијача, 
обруч, плесови 

30 
- дијалог 
- практична активност 
- демонстрација 

-  усклађује једноставне и задате покрете уз музику 
- правилно изводи основне кораке народних плесова 
- усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика 

Елементарне игре 

Основе спортских игара 
15 

- дијалог 
- практична активност 
- демонстрација 

- познаје правила тимских игара и придржава их се  
- стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан 
живот и рад 

 

ПОКРЕНИМО НАШУ ДЕЦУ - петнаестминутно вежбање 

Циљ: 
Развијање моторичких способности кроз вежбе и активности примерене узрасту и стицање навика за бављење физичким активностима. 
Оперативни задаци: 
Развијање моторичких способности као што су: брзина, издржљивост, агилност, снага, гипкост и координација покрета кроз три модела програма уз коришћење Водича за вежбање 
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ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ 

Програм Основи безбедности деце се реализује у шестом разреду у сарадњи са Министарством унутрашњих послова , односно ПУ Ужице кроз часове одељењског старешине у 
четвртом и шестом разреду. 
Циљеви програма: 
- подизање безбедносне културе ученика 
- изградња ставова у вези са безбедносним ризицима којима су деца изложена 
- стварање повољног безбедносног амбијента у локалној заједници 
- развој безбедног демократског друштва 
 

садржај време реализације начин реализације носиоци реализације 

Безбедност деце у саобраћају септембар предавање, разговор 
одељењске старешине, 
представници ПУ Косјерић 

Полиција у служби грађана октобар предавање, разговор 
одељењске старешине, 
представници ПУ Косјерић 

Насиље као негативна појава новембар предавање, разговор 
одељењске старешине, 
представници ПУ Косјерић 

Превенција и заштита деце од 
опојних дрога и алкохола 

децембар предавање, разговор 
одељењске старешине, 
представници ПУ Косјерић 

Безбедно коришћење интернета и 
друштвених мрежа 

јануар предавање, разговор 
одељењске старешине, 
представници ПУ Косјерић 

Превенција и заштита деце од 
трговине људима 

фебруар предавање, разговор 
одељењске старешине, 
представници ПУ Косјерић 

Заштита од пожара март предавање, разговор 
одељењске старешине, 
представници ПУ Косјерић 

Заштита од техничко-технолошких 
опасности и природних непогода 

април предавање, разговор 
одељењске старешине, 
представници ПУ Косјерић 

 

Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

 Годишњи фонд часова: 36          

 Разред:   Четврти       
                 

 

ТЕМА 

     

ИСХОДИ 

 

 ПРЕПОРУЧЕНИ 
  

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

 
          

          
          

   ЦИЉ 
    САДРЖАЈИ ПО 

   
   

 

  

По завршетку теме ученик ће: 
 

 

  

ПРОГРАМА 
 

 (наставне        
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 јединице)        ТЕМАМА    
                

                 

 
I – УВОД 

 
• упознавање ученика 

  Когнитивни аспект:  
 Упознавање са 

  
Катихизација као литургијска            

    • стећи  основне информације о    
    са садржајима и    садржајем програма и   делатност- заједничко је дело       темама које ће се обрађивати у    
    начином рада    начином рада   катихете (вероучитеља) и његових  

1. Дружимо са 
   настави Православног    

  • ученик  ће бити       ученика.     катихизиса током четвртог 
    

 Богом и светима –  мотивисан да похађа         
    разреда 

      

 уводни час 
 часове верске наставе         

            

Катихета (вероучитељ) би требало        • уочити  какво је његово     
       предзнање из градива обрађеног у     стално да има науму да катихеза 
       претходном разреду школовања     не постоји ради гомилања 
       Афективни аспект:      информација („знања о вери“), већ 
       • желети да активно учествује на     као настојање да се учење и 
       часовима верске наставе     искуство Цркве лично усвоје и 
               спроведу у живот кроз слободно        Когнитивни аспект:  

    

 
II – ЦРКВА ЈЕ 

        учешће у богослужбеном животу      • уочити  важност постојања     

 НАШ ИЗБОР 
 

• Пружити ученицима 
    Прича“Недостајати “(за   Цркве.     заједнице    

       заједницу као основ 
    

    неопходно знање да   • уочити разлику између Цркве и      
       живота) Т. Телехтон     

 

2. Заједница је 
 постојање света има   сваке друге заједнице;    

На почетку сваке наставне теме      

 Песма Св. Владике 
  

  свој циљ –да постане   • уочити  да је Црква слободна    

 основ живота 
      ученике би требало упознати са   Црква;   заједница у којој учествују само  Николаја   

 3. Црква је наш 
      циљевима и исходима наставе,   • Развијање свести   они који то желе;  „Заједничарење са   

 избор 
      садржајима по темама, начином   ученика да је све 

  • знати  да се они који су у 
 небом “ 

  

 4. Црква је       остваривања програма рада, као и   створено да постоји у 
  заједници са Христом називају 

  Одабрани одељци из 
  

 заједница са       са начином вредновања њиховог   заједници са Богом;   хришћани и да је Црква њихова  књиге „Из Ја-града у Ти-   

 Светом Тројицом       рада.   • Указати ученицима на 
  заједница;  град“   

 5. Црква је циљ         
  

значење речи Црква; 
  

• знати да се заједница Бога, људи и 
 


    

 стварања света         
              
                

             19  
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 • Развијање свести   природе зове Црква;     Одломак из 
6. Свет изван 

 • уочити  да изван Цркве свет не 
  песме“Зимска идила“ ученика да смо у Цркви    

заједнице са Богом 
  може постојати вечно.   

Војислава Илића“ позвани на живот у     
  Афективни аспект:    
 заједници.       
 

 

           

7. Свет у заједници • бити подстакнут да активно    

     

са Богом    учествује у животу Цркве    
   • бити подстакнут да препознаје    
    живот као дар Божји;      

    • бити подстакнут да препознаје   
    Живот Вечни као Божји дар.    
         

III – ХРИСТОС 
  Когнитивни аспект:       
  • уочити  да нас Христос позива у    

НАС СВЕ ЗОВЕ • Омогућити ученицима 
  

 Прилагођена и   лични однос - заједницу  
    

 да уоче да Христос   љубави;         препричана 

8. Христос позива 
зове све људе у  • увидети  да су апостоли људи који  новозаветна прича о 
заједницу са Њим;   су слични нама;       Христовом позиву Апостоле         

• Указати ученицима на 
 • уочити  да је вера основ заједнице  Апостола 9. Вера основ   

значај вере за 
  са Богом;          

заједнице          

  Новозаветна прича о ап. остварење заједнице са  • увидети  да су Апостоли позивали   

10. Апостоли Богом;   људе у заједницу љубави са   Петру када тоне 
   

О делима Апостола 
   Христом;        

позивају свет • Омогућити          
 • разумети значај Христовог 

  

11.Човек само ученицима да се   «Мали принц», А. С.   оваплоћења (рађања);   

срцем јасно види упознају са      Егзипери  - одломци   

  Усвојити текст и мелодију 
 

 новозаветним   

Песма «Звезда се засја» 12. Христос нас зове сведочанством о   песме „Звезда се засја“  
 Афективни аспект:      

13. Божић 
Христу и Апостолима.       

 

           

 

• бити подстакнут да доживети 
   

      

       

    Христа као Личност која нам иде   
    у сусрет.          
         

IV – ДИВАН ЈЕ   Когнитивни аспект:     


 
БОГ У СВЕТИМА • Омогућити ученицима  • поступно изграђивати свест о Прилагођена и 

СВОЈИМА да уоче да су   томе ко су светитељи;    препричана нека 
 светитељи наши  • увидети да су сви позвани да  житија светих 
 путеводитељи ка   буду светиетљи;       Приче из живота 
14. Светитељи - Царству Божјем;  • уочити  важност  светитеља  као  Светога Саве  

 
Врсте наставе 
 

Настава се реализује кроз следеће 
облике наставе:  
 теоријска настава (32 

часова)
 практична настава 

(2часа) Место 
реализације наставе


 Теоријска настава се 

реализује
у учионици;  

 Практична настава се 
реализује

у цркви – 

учешћем у 
литургијском 
сабрању; 

 
Дидактичко методичка 
упутства за реализацију наставе 

 
 Уводне часове требало би 

осмислити тако да допринесу 
међусобном упознавању 
ученика, упознавању ученика с 
циљевима, исходима, 
наставним садржајима, али и 
тако да наставник стекне 
почетни увид у то каквим 
предзнањима и ставовима из 
подручја Православног 
катихизиса, група располаже.


 Реализација програма требало би 

да се одвија у складу с 
принципима савремене активне 
наставе, која својом динамиком 
подстиче ученике на 
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истраживачки и проблемски приступ садржајима тема. У току реализације стављати нагласак више на доживљајно и формативно, а мање на сазнајно 
20 
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сведоци љубави • Омогућити ученицима   наших узора за остваривање  Приповест о Светом 
Божје да уоче значај жеље за   личног јединства са Богом;  Сави, његовим делима 
15. Свети Сава - остваривање заједнице  • знати  какву важност Савине  и духовним подвизима 
путеводитељ у са Богом;   речи и дела имају за нас данас;  . Указати на неке од 
живот вечни • Указати ученицима да  •  уочити да је за остваривање  најважнијих поука из 
16. Успињање ка је Литургија заједница   јединства са Богом потребна  књига које је Свети 
Христу (опис н.ј – свих светих са Богом.   искрена жеља;       Сава написао (Житије 
прича о Закхеју)   • знати да је Литургија начин на  Св. Симеона, 
17. Свети Симеон    који сви остварујемо  заједницу  Законоправило, 
Богопримац -    са Богом;        Хиландарски типик, 
сусрет са Христом   • препознати да у нашу заједницу  Студенички типик,) 
18. Литургијско    са Богом уводимо све оне (и све  Одломак из књиге 
путовање    оно) што волимо.    Михајла Пупина „ Са 
заједнице свих   Афективни аспект:      пашњака до 
светих   •   бити  подстакнут да следује  научењака“ (одломак у 

    светитељима  Божјим  и  да  буде  коме се говори о нашој 
    добар човек;       вери и Светоме Сави) 
   • бити подстакнут  да препознаје   Прича о Закхеју – 
    љубав као највећу врлину.  препричана и 
              прилагођена 
              Празник Сретење 
              Господње 
              Св. Владика Николај 
              одломак из „Небеске 
              Литургије“ 

V – ЗНАЧАЈ   Когнитивни аспект:    
 Грех као промашај циља ВРЛИНСКОГ • Омогућити ученицима  • увидети  да се грех јавља као 

ЖИВОТА да схвате грех као   последица одсуства истинске  Последице пада у грех 
19. На путу промашај циља;   љубави;        Обрада одабраних 

светости • Пружити ученицима  • уочити  да је грех наш погрешан  поглавља из књиге «Из 
 могућност да разумеју   избор;         Ти-града у Небески 
20. Усавршавању да је самољубље извор  • увидети  шта је самољубље и по  град» 

нема краја греха;   чему се оно разликује од  Поуке светих: Григорије 
 • Омогућити ученицима   љубави;        С. Петров ; 
21. Пут ка да уоче шта су врлине; 

 

• увидети  да без врлина нема 
 

  Васкршња прича дарови 
вечности • Указати ученицима да   љубави;        доброг мудраца Христу 

               

 
и информативно. 

 
 Квалитет наставе се постиже 

када се наставни садржаји 
реализују у складу са 
савременим педагошким 
захтевима у погледу употребе 
разноврсних метода, облика 
рада и наставних средстава.


 Имаући у виду захтеве наставног 

програма и могућности 
транспоновања наставног 
садржаја у педагошко 
дидактичка решења, наставник 
би требало да води рачуна и о 
психолошким чиниоцима 
извођења наставе – узрасту 
ученика, нивоу психофизичког 
развоја, интересовањима, 
склоностима, способностима и 
мотивацији ученика.


 У остваривању савремене 

наставе наставе наставник 
је извор знања, креатор, 
организатор и координатор 
ученичких активности у 
наставном процесу.


 Настава је успешно 

реализована ако је ученик 
спреман да Цркву схвати као 
простор за остваривање своје 
личности кроз заједничарење са 
ближњима и Тројичним Богом 
који постаје извор и пуноћа 
његовог живота.
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 врлине представљају  • уочити  да је само врлинама  Спаситељу „Четврти 
22. Хришћанске прихватање Божје  могуће остварити однос љубави  мудрац“; 

врлине воље;  са Богом и људима;  Свети Спиридон (прича 
 • Пружити ученицима  • упознати најважније хришћанске  о смирењу); 
23. Врлинослов – могућност да примете  врлине;  Свети Василије 

свети нас уче да они управљају  •  увидети да врлине нису човеку  Острошки - (прича 
 својом вољом и праве  дате, већ да се за њих треба  „Свечев лијек“); 
 личне изборе .  трудити;  Поуке владике Николаја 
   •увидети да се и врлине  Св. Јустин Ћелијски 
   усавршавају.  („Срна у изгубљеном 
   Афективни аспект:  

    рају“ одломак  из        

   

• бити подстакнут да следује 
 

    казивања белих срна) 
   

светитељима Божјим; 
 

     

   • бити подстакнут да се труди да   
   у себи развија хришћанске   
   врлине.   
  Пружити ученицима  Когнитивни аспект:    

VI - СА НАМА ЈЕ могућност да разумеју  • уочити  да служењем Литургије  Педесетница – БОГ да је Црква икона  постајемо учесници  Царства   рођендан Цркве;  Царства Божијег и да  Божијег и сједињујемо се са  

  


 

24.Васкрсење и смо са Богом у  Богом; Молитва Царе небески; 
Педесетница најприснијој заједници    упознати садржај молитве  Кроз одломке из  на Светој Литургији;  «Царе небески»;    јеванђелских текстова, 

25. Црква је икона • Омогућити ученицима  • увидети  да сам изглед  

  допуњене 
Царства да уочe разлику  православног храма изображава  

  фотографијама 
Божијег између иконе и неке  јединство Неба и земље.  

  фресака, приказати  друге уметничке слике  Афективни аспект:  
   домострој спасења. 
26. Црквена 

      

или фотографије;  • код ученика ће се развијати жеља  

   

уметност - одсјај • Омогућити ученицима  за очувањем природе;   
Царства да изградe свест о томе    бити подстакнут да уреди   
Божијег да иконе сведоче  школски простор   

 будуће Царство  најуспешнијим радовима;   
 Божије у садашњем  • бити подстакнут да и наредне   
 веку;  године похађа часове   
 • Установити обим и  Православног катихизиса;   
 квалитет знања стечених  • уочити  у којој мери је напредовао   
 у току школске године из  и савладао градиво Православног    

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

 
 процењивањем реакције 

ученика или прикупљањем 
коментара ученика путем 
анкетних евалуационих 
листића;


 провером знања које 

ученици усвајају на часу и 
испитаивањем ставова;

 
Оцењивање 

 
Непосредно описно оцењивање 
ученика може се вршити кроз: 

 
 усмено испитивање;


 писмено испитивање;


 посматрање понашања 

ученика;


Оквирни број часова по темама 

Увод – 1 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 
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22 
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 Православног катихизиса четвртог разреда   
 катихизиса. основне школе.   

     
 
 
 

КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА: 
 

1. Српски језик и књижевност  
2. Математика  
3. Познавање природе и друштва  
4. Ликовна култура  
5. Музичка култура 

 
6. Грађанско васпитање 

 
 
 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ - 36 часова 

 

Садржаји програма 
Број 

часова 

Активности 
ченика у 

образовно-

васпитном раду 

Активности 
наставника у 

образовно-

васпитном раду 

Начин и поступак 
остваривања 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Подстицање групног 
рада,договарање о 
сарадњи са 
вршњацима и 
одраслима 

2 

- разговара 
- црта 
- закључује 
- илуструје 
- игра се 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 

- радионичарска 
- стваралачка 
- симулацијска 
- интерактивна 
-истраживачка 
- игровна 

- подстицање групног рада,договарања и 
сарадње са вршњацима и одраслима 
- активно учествовање у процесу васпитања 
- размена о заједничким очекивањима, 
потребама захтевима, тешкоћама везаним за 
остварење програма грађанског васпитања 
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-анализира 
-мотивише-
координира 
-наводи на 
повезивање и 
примену знања 

Универзално важење 
дечјих права 

8 

- разговаеа 
- црта 
- закључује 
- илуструје 
- игра се 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише-
координира 
-наводи на 
повезивање и 
примену знања 

- радионичарска 
- стваралачка 
- симулацијска 
- интерактивна 
-истраживачка 
- игровна 

- подстицање ученика да одаберу вредности 
у оквирима дечјих и људских права,да их 
разматрају упоређују,да се придржавају 
- помоћи деци да дођу до решења: кад је 
тешко да поштују правила 
- схватање међусобне повезаности права, 
дужности правила, закона 

Заједно стварамо 
демократску 
атмосферуну нашем 

разреду,нашој школи 

10 

- разговара 
- илуструје 
- црта 
- игра се 
- закључује 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише-
координира 
-наводи на 
повезивање и 
примену знања 

- радионичарска 
- стваралачка 
- симулацијска 
- интерактивна 
- истраживачка 
- игровна 

- уочавање разлике у функционисању тима 
и групе 
- упознавање са неопходним обележјима 
тимског рада 
- стављање ученика у ситуацију да увиде 
предности тимског рада,начин 
функционисања у тиму значајност улоге и 
доприноса сваког члана тима  
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Живим демократију, 
демократска акција 

11 

- разговара 
- закључује 
- игра се 
- црта 
- илуструје 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише-
координира 
-наводи на 
повезивање и 
примену знања 

- радионичарска 
- стваралачка 
- симулацијска 
- интерактивна 
- истраживачка 
- игровна 

- упознавање и вођење ученика са и кроз 
демократске процедуре одлучивања, како 
би дошли до заједничког решења проблема 
за које се сви залажу 
- подстаћи ученике да креативно и 
дивергентно мисле о могућим начинима за 
постизање њихових циљева 

Међузависност и 
развијање еколошке 
свести 

3 

- разговара 
- игра се 
- црта 
- закључује 
илуструје 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише-
координира 
-наводи на 
повезивање и 
примену знања 

- радионичарска 
- стваралачка 
- симулацијска 
- интерактивна 
- истраживачка 
- игровна 

- преузима одговорности за очување 
природних богатстава 
- планирање и предузимање малих корака у 
непосредном окружењу 
- анимирање вршњака и одраслих кроз 
тимски рад  демократске 
процедуре,аргументовано излагање 

Евалуација  2 
- разговара 
- процењује 
- презентује 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстицање 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише-
координира 

- интерактивна 
- демонстративна 
- игровна 
 

- развијати способност процењивања и 
критичког мишљења о свом раду 
- упознати родитеље са резултатима 
оствареног програма 
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-наводи на 
повезивање и 
примену знаља 

 

ВВ..  ИИЗЗББООРРННИИ  ННААССТТААВВННИИ  ППРРЕЕДДММЕЕТТИИ 

 

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ - 36 часова 

 

Редни број 
 

Наставне теме 
Број часова 

1. Животна средина 6 

2. Природне промене и појаве у непосредној животној средини 6 

3. Загађивање животне средине 12 

4. Заштита животне средине 12 

                                                                У к у п н о : 36 

 

Садржаји програма 
Број 

часова 

Активности 
ученика у 
образовно-

васпитном раду 

Активности 
наставника у 

образовно-

васпитном раду 

Начин и поступак 
остваривања 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Животна средина 6 

-разговор 
-посете 
-уочавање и 
препознавање 
-запажање 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише-
координира 
-наводи на 
повезивање и 
примену знаља 
-постављање 

-дијалошки 
-истраживачки 
-демонстративни 
-илустративни 

-Очување животне средине 
-Развијање свести о очувању 
окружења 
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занимљивих питања 
-организује и 
усмерава извођење 
огледа 

Природне промене и 
појаве у животној 
средини 

6 

-праћење 
-уочавање 
-бележење 
-закључивање 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише-
координира 
-наводи на 
повезивање и 
примену знаља 
-постављање 
занимљивих питања 
-организује и 
усмерава извођење 

-истраживачки 
-дијалошки 
-експериментални 
 

-Праћење и уочавање промена и 
појава у животној средини и њихов 
утицај на живи свет 
-Уочавање и бележење последица 
промена и појава у животној средини 

Загађивање животне 
средине 

12 

-експеримент 
-читање 
-илустровање 
-обиласци 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстицање 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише-
координира 
-наводи на 
повезивање и 
примену знаља 
-постављање 
занимљивих питања 

-демонстративни 
-дијалошки 
-текстуални 
-очигледности 

-Упознавање примарних загађивача 
-Уочавање начина загађивања 
-Развијање свести о последицама 
загађивања 
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-организује и 
усмерава извођење 

Заштита животне 
средине 

12 

-експеримент 
-читање 
-илустровање 
-обиласци 
-практична примена 
знања 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише-
координира 
-наводи на 
повезивање и 
примену знаља 
-постављање 
занимљивих питања 
-организује и 
усмерава извођење 

-демонстративни 
-дијалошки 
-текстуални 
-очигледности 

-Осмишљавање начина заштите 
животне средине 
-Развијање свести о значају заштите 
животне средине 
-Уређење школског животног 
простора 

 
НАРОДНА ТРАДИЦИЈА - 36 часова 

Оперативни задаци: 
- упознавање са основним фолклорним текстовима (бајке, легенде, приче, песме пословице); 
- упознавање са дечјим фолклором (игре и кратке текстуалне форме као што су загонетке, успаванке, разбрајалице); 
- усвајање елементарних знања о носећим наставним мотивима; 
- основне разлике између гратског и сеоског начина живота; 
- сеоски радови, обичајно обредне радње везане за те радње; 
- упознавање разлићитих традиционалних заната у окружењу 
- стицање основних елементарних знања о појединим традиционалним занатима 
- упознавање са фолклорним веровањима као претећим формама традиционалних заната 
- стицање знања о чувању и неговању традиционалних заната 

 

Р.број Наставне теме Број часова 

1. Питај своју баку 6 
2. Биљке 4 
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3. Традиционални занати 26 
                                                                                        У  к у п н о : 36 

 

Садржаји програма 

Број 
часов

а 

Активности ученика у 
образовно васпитном раду 

Активности 
наставника у 

образовно 
васпитном раду 

Начин и поступак 
остваривања 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Питај своју баку 6 

- слуша 
- разговара 
- истражује 
- сазнаје 
- сакупља 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише-
координира 
-постављање 
занимљивих питања 

- монолошка 
- дијалошка 
- демонстративна 
- истраживачка 
- илустративна 
- стваралачка 

- стицање елементарног знања о разлици 
између градског и сеоског живота 

- упознати традиционалну културу 
народа у ужем и ширем окружењу 

Биљке 4 

- слуша 
- разговара 
- прави 
- игра се 
- пева и плеше 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише-
координира 
-постављање 
занимљивих питања 

- монолошка 
- дијалошка 
- демонстративна 
- метод игре 
- стваралачка 

- стицати основно занње о значају биљака 
и њиховој лековитости 

- развијати стваралаштво и креативност 
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Традиционални 
занати 

26 

- посматра 
- меси 
- шара 
- посећује 
- везе 
- ствара 
- игра се 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише-
координира 
-постављање 
занимљивих питања 

- демонстративна 
- истраживачка 
- илустративна 
- стваралачка 
- игра 

- упознавање различитих традиционалних 
заната 

- стицање елементарних знања о 
појединим традиционалним занатима 

- упознавање типичних традиционалних 
заната урбаних и руралних средина 

- схватање значаја о чувању и неговању 
традиционалних заната 

 

 

 

 

 

 

 

ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА – 36 часова 

Оперативни задаци: Од играчке до рачунара 
- развијање моторичких способности уз коришћење материјала, прибора, алата, апарата, уређаја и рачунара; 
- развијање конструкторских вештина; 
- упознавање са рачунаром и његовим делововима; 
- стицање знања и развијање вештина за рад на рачунару; 
- развијање умења и вештина за коришћење материјала, прибора, алата, апарата, уређаја и рачунара. 

 

Редни број                                Наставне теме Број часова 

1. Цртамо и пишемо 12 

2. Правимо одељенске новине 4 

3. Креирамо, стварамо 10 

4. Играмо се и снимамо 10 

                                                                У к у п н о : 36 
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Садржаји програма 
Број 

часова 

Активности 
ученика у 
образовно- 

васпитном раду 

Активности 
наставника у 

образовно- 

васпитном раду 

Начин и поступак 
остваривања 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Цртамо и пишемо 12 

- отварање 
програма 

- креирање цртежа и 
текста 

- форматирање 
- чување и 

штампање рада 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише-
координира 
-наводи на 
повезивање и 
примену знаља 
-постављање 
занимљивих питања 

-демонстративна 
-кооперативна 
-рад на рачунару 
-дијалошка 

- Развијање умења и вештина за 
коришћење једноставног програма за 
цртање и писање 
- Развијање сарадње 
- Развијање креативности при раду 

Правимо одељенске 
новине 

4 
- креирање, 
уређивање, 
штампање радова 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише-
координира 
-наводи на 
повезивање и 
примену знаља 
-постављање 
занимљивих питања 

- демонстративна 
- дијалошка 
- кооперативна 

- Развијање креативности и стваралачког 
рада 
- Развијање смисла за лепо и уредност 
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Креирамо, стварамо 10 

- креирање 
- фотографисање 
- чување и 
- штампање радова 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише-
координира 
-наводи на 
повезивање и 
примену знаља 
-постављање 
занимљивих питања 

- демонстративна 
- дијалошка 
- кооперативна 

- Оспособљавање ученика за правилан 
рад на скенеру и дигиталном апарату 
- Развијање креативних и конструктивних 
активности: писмо, честитка, позивница 

Играмо се и снимамо 10 
- конектовање 
- креирање 
- слање поште 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише-
координира 
-наводи на 
повезивање и 
примену знаља 
-постављање 
занимљивих питања 

- демонстративна 
- дијалошка 
- кооперативна 

- Развијање способности и коришћење 
електронске поште 
- Спретност и креативност при 
коришћењу једноставних програма 
- Развијање сарадње и узајамне помоћи 

 

 

 

 

Г. ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
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ДОПУНСКА НАСТАВА 

 

СРПСКИ  ЈЕЗИК  
 

Садржаји програма 
Број 

часова 

Начин и поступак 
остваривања 

Циљеви и задаци  садржаја програма 

Језик 

- граматика 
именице:збирне и 
градивне;придеви:присвојни и 
градивни;заменице:личне, 
бројеви:основни и редни;глаголи 
:презент,перфекат,футур;управн
и и неуправни говор;именски и 
глаголски предикат;утврђивање 
садржаја обрађених до 4.разреда 
 
- правопис 
Употреба великог слова у 
писању:имена држава и покрајна 
и њихових становника,имена 
насеља и њихових становника; 

13 

- дијалошка 
- текстуална 
- демонстративна 
- игра 
 

- основно описмењавање ученика на темељима ортографских  и ортоепских стандарда 
књижевног језика  
- упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилким 
могућностима српског језика 
 

Језичка култура 

Препричавање текста 
5 

- дијалошка 
- посматрачка 

- развијање смисла и способности за правилно и течно усмено и писмено изражавање; 
богаћење речника 
 
 

 

 

МАТЕМАТИКА  
 

Садржаји програма 
Број 

часова 

Начин и поступак 
остваривања 

Циљеви и задаци садржаја програма 
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Скуп природних 
бројева 

Рачунске операције у 
скупу природних бројева 
до 1000 
Једноставне једначине у 
оквиру прве хиљаде 
Графички приказ 
разломка половина, 
четвртина и десетина 
неке целине 

9 

- демонстративна 
- интерактивна 
- илустративна 
- игра 
 

- да савладају читање и писање  природних бројева у декадном бројевном систему  
- упознају скуп природних бројева и исте приказу ју тачкама бројевне полуправе 
- знају да читају, састављају израчунавају вредност израза са више операција 
- знају да речавају једноставније једначине и неједначине  у скупу природних бројева 
- упознају разломке,њихово читање,писање и значење 

Мерење и мере 

Основне јединице мера 
за време, масу, дужину, 
површину и запремину  

3 

- експериментална 
- демонстративна 
- игра 
- илустративна 

 
- да упознају  јединице за површину 
- претварају јединице у мање и веће јединице мере  

Површина 

Обим и површина 
квадрата и 

правоугаоника 

6 

- експериментална 
- демонстративна 
- игра 
- илустративна 

- да упознају и науче формуле за израчунавање површине правоугаоника, квадрата,  

 

ДОДАТНА НАСТАВА 

 

МАТЕМАТИКА - 36 часова 

 

Садржаји програма 
Број 

часова 

Начин и поступак 
остваривања 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Скуп природних 
бројева 

Изрази са више 
операција; 
проблемски задаци, 
логички задаци, 
конбинаторика 

20 

- демонстративна 
- интерактивна 
- истраживачка 
- илустративна 
- игра 
- хеуристичка 

- примењују својства рачунских операција при трансформисању израза и у случају 
рачун олакшица 
- знају да читају, састављају и израчунавају вредност израза са више операција 
- знају да речавају сложеније задатке помоћу једначина и  дијаграма у скупу 
природних бројева 
- успешно решавају задатке логичке и комбинаторне задатке 
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Мерење и мере 

Решавање сложених 
задатака уз 
претварање јединица 
из мањих у веће и 
обрнуто 

5 

- експериментална 
- демонстративна 
- игра 
- илустративна 

 
- претварају јединице у мање и веће јединице мере  
- решавање сложених текстуалних задатака 

Површина 

Површина квадра и 
коцке 

11 

- експериментална 
- демонстративна 
- игра 
- илустративна 

- примењују стечена знања кроз решавање текстуалних проблемских задатака 

 

Д. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

ПРОГРАМ  РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ  
 

Време реализације Активности/теме 
Начин 

реализације: Носиоци реализације 

септембар 

- Упознавање са планом  рада за ову школску годину 
- Информисање родитеља о врстама подршке коју пружа 
школа 
- Безбедност деце у саобраћају - радионица 
- Наше обавезе, наше одговорности 

-разговор  
-дискусија 

-одељењски старешина 
-ученици 
- одељењски старешина 
- ПУ Ужице 

oктобар 

- У сусрет Дечијој недељи 
- Учешће у активностима Дечје надеље 
- Како правилно користимо воду – Да славина не 
цури(одрживи развој) 
- Полиција у служби грађана - радионица 
- Упознајемо људе са различитим потребама 

-разговор  
-дискусија 

-одељењски старешина 
-ученици 
- Дечији савез 
- ПУ Ужице 

новембар 

- Деца пишу књигу о својим правима 
- Агресивно испољавање и вређање других, претње,    
 -Физички обрачуни и слична непожељна понашања 
- Насиље као негативна појава - радионица 

-разговор 
 -дискусија 

-одељењски старешина 
-ученици 
-стручни сарадник 
- ПУ Ужице 

децембар 

- Менсине загонетне приче -радионица 
- Шта замерам себи и свом другу 
- Упитник за ученике о задовољству наставом 

-разговор  
-дискусија 
 

-одељењски старешина 
-ученици 
-стручни сарадник 
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- Превенција и заштита деце од опојних дрога и 
алкохола - радионица 

-ПУ УЖице 

jануар 

- Разговор о првом просветитељу Светом Сави 
- Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа - 
радионица 
- Учење усмерено на знање и самопроцену успешног 
учења 

-разговор 

-одељењски старешина 
-ученици 
- стручни сарадник 
- ПУ УЖице 

фебруар 

-Прочитао сам на распусту 
- Интересује ме... 
- Превенција и заштита деце од трговине људима - 
радионица 

- едукативне 
радионице 
-разговор 
-дискусија 

-ученици 
-стручни сарадник 
-одељенски старшина 
- ПУ Ужице 

 

март 

 

 

 

- Вршњачка едукација-одрживи развој 
- Живот у одељењу-однос дечака идевојчица 
- Када бих могао променио бих...Обележавамо Светски 
дан воде 
- Заштита од пожара - радионица 

-едукативна 
радионица 
-разговор 
 
 

-одељењски старешина 
-стручни сарадник 
- ученици 
- ПУ Ужице 

април 

 
- Лепо понашање-на улици, у школи, продавници, 
биоскопу 
- Како да сачувамо свет око себе (Дан планете Земље) 
 - Заштита од техничко-технолошких опасности и 
природних непогода- радионица 

-разговор 
-дискусија 
 

-ученици 
-одељенски старешина 
- ПУ Ужице 
 

мај 

- Учествујемо у прослави Дана школе 
- Лепа реч гвоздена врата отвара 
- Спремам се за пети разред- радионица 
- Анализирамо рад и проблеме у нашој одељенској 
заједници 

-едукативна 
радионица 
-разговор 
- припрема 
програма 

- ученици 
-одељенски старешина 
-стручни сарадник 
 

јун 

- Упитник за ученике о задовољству наставом 
- Весело одељенско дружењe 

-разговор 

-ученици 
-одељенски старешина 
-стручни сарадник 
 

 

 

У оквиру часова одељенског старешине реализоваће се програм Основи безбедности деце у сарадњи са Полицијском управом Ужице. 
Програм це се реализовати кроз 8 радионица: 
- Безбедност деце у саобраћају - радионица 
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- Полиција у служби грађана - радионица 
- Насиље као негативна појава – радионица 
- Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола - радионица 
- Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа - радионица 
- Превенција и заштита деце од трговине људима - радионица 
- Заштита од пожара - радионица 
- Заштита од техничко-технолошких опасности и природних непогода- радионица 
 

НАСТАВА У ПРИРОДИ  - Врњачка Бања 

    

Наставне области 
Број 
часова 

Активности у 
образовно- 

васпитном раду 

Основни облици 
извођења програма 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Српски језик 6 

- посматрање 
- уочавање 
- причање 
- описивање 
- писање 
- читање 

- дијалошка 
- текстуална 
- писаних радова 
- излагања 

- Развијање способности посматрања и   
  уочавања  богатства облика, боја, звуко- 
  ва и гласова у при роди  
- Доживљавање лепог у природи 
- Богаћење речника 
- Упућивање ученика да доживљавају, ра- 
  зумеју и изражавају слике и осећања  
  израженим у књижевним текстовима 
- Изражавање сопственог утиска 
- Развијање и неговање сарадничких односа 

Математика 4 

- процењивање 
- израда задатака 
уочавање 
- практицан рад 
- закључивање 

- дијалошка 
- текстуална 
- демонстративна 
- писаних радова 

- Примена стечених знања на решавање задатака 
различитог типа 
 

Природа и друштво 4 

- разгледање 
- посматрање 
- уочавање      сличности 
  и разлика 
 

- дијалошка 
- систематско 
посматрање 
- текстуална 
- писаних радова 

- Проширивање знања о лековитим водама 
- Упознавање сведока прошлости 
- Уочавање разлика и сличности међу кра 
  јевима 

Музичка култура 3 
- певање 
- играње 
- слушање 

- дијалошка 
- демонстративна 
- илустративна 

- Подстицање расположења и ведрине 
- Певање и играње научених игара, разви- 
  јање стваралаштва, креативности и ори- 
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- извођење   гиналности 

Физичко васпитање 5 

-  трчање 
- шетање  
- такмичење 
- одржавање личне  
  хигијене 
- игра 

- демонстративна 
- дијалошка 
- самосталног рада 

- Развијање издржљивости, истрајности,  
  упорности, спретности, такмичарског 
  духа, толеранције, координације и фи- 
  зичких способности 
- Развијање хигијенских навика ради ефи 
  каснијег очувања здравља и повећања  
  отпорности организма  

Ликовна култура 2 

- посматрање 
- цртање 
- сликање 
- израда 

- дијалошка 
- демонстративна 
- практичан рад 

- Цртање, сликање, израда на основу непо - 
  средног опажања околине 
- Развијање смисла за лепо и уредно  

Грађанско вапитање 1 

- причање 
- цртање 

- дијалошка 
- парактичан рад 
- текстуална 

Развијање другарства и пријатељства 
- Поштовање разлика 
- Уважавање својих и туђих потреба 

ВАННАСТАВНЕ   АКТИВНОСТИ 

Пешачки излети 

(рекреативно-сазнајног 
карактера) 

7 

- шетање 
- уочавање 
- учење 
- посматрање и 
описивање 
   

- излагања 
- дијалошка 
- очигледности 
- практичних радова 

- Развијање правилног односа према природи и њеном 
очување 
- Стицање нових знања 
- Примена стечених знања на очигледним, природним 
објектима 
- Упознавање околине   
- Развијање спретности и кондиције у природи 
- Боравак на чистом ваздуху ради очувања здравља 
ученика 

Културно-забавне 
активности 

7 

- играње 
- певање 
- креирање маски и  
  фризура 
- имитирање 
- такмичење   

- демонстративна 
- експериментална 
- практичних радова 

- Неговање лепоте и задовољства у дружењу, развијање 
другарства 
- Развијање такмичарског духа 
- Подстицање оригиналности и креативности 
- Неговањење смисла за хумор 
 



 
 

206 

Час одељенског 
старешине 

4 

- причање 
- размена искуства 
- прилагођавање  
- учење 
- примена правила  
  понашања 

- излагање 
- разговор 
- демонстративна 

- Развијање другарских  и пријатељских односа 
- Прилагођавање новим условима живота 
- Подстицање на културно понашање у различитим 
животним ситуацијама 
  (шетњи, игри, ресторану, купатилу, 
  соби, дискотеци, продавници…) 
- Развијање осећања припадања у групи 
- Развијање толеранције и сарадње 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМСKИ САДРЖАЈИ И УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЕКСКУРЗИЈА У ПРВОМ  
ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА  

  
   Циљ и задаци  
  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,  
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–  неговање солидарности, хуманизма, другарства и 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 навика 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 оријентације у простору.  

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  
  

  
 У складу с наставним програмом, на екскурзијама се могу реализовати следећи програмски садржаји:  
    
 Уочавање облика рељефа и површинских вода у околини и природногеографских одлика Србије.   

Посматрање карактеристичних биљака и животиња (обилазак станишта биљака и животиња у околини и Србији).  
Посетe  заштићеним  природним  подручјима  (национални  паркови, резервати, споменици природе...).   

 Упознавање с прошлошћу и културном баштином завичаја и отаџбине (обилазак музеја, културно-историјских споменика, 
етно-села, спомен-кућа знаменитих људи – научника, књижевника, уметника, војсковођа, државника...).  

Развијање способности оријентације у простору и времену.  
 Обилазак разних типова пољопривредних површина и сточарских фарми (упознавање с производњом здраве хране).   
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 Обилазак привредних друштава и јавних предузећа (прерада природних сировина, упознавање с различитим делатностима 
људи, заштита животне средине...).      

 
УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЕКСКУРЗИЈА    

Многа знања, умења и ставове ученици најцелисходније стичу и развијају кроз активности које се одвијају ван 
учионице. Екскурзије су зато важан облик рада са ученицима који пружа велике могућности за остваривање бројних задатака 
образовања и васпитања. Наведене задатке екскурзије, који су бројни и разноврсни, треба посматрати кроз чињеницу да се 
екскурзије реализују током целокупног основног образовања и васпитања и да постоји кумулитивни ефекат тог облика рада, 
који најчешће није могуће одмах у целости сагледати. Пуни смисао и оправданост постојања екскурзије је управо у њеној 
трансферној вредности на даљи развој ученикове личности.  

У избору програмских садржаја и маршрута екскурзија, као и њиховог трајања, потребно је узети у обзир захтеве 
наставних програма свих предмета које ученици изучавају у тој школској години, циљеве и задатке екскурзије, узраст 
ученика и њихове психофизичке способности.   

У стручној припреми учествују сви учитељи водећи рачуна да се кроз екскурзију што више повежу образовно-
васпитни захтеви различитих наставних предмета. У стручним и педагошко-методичким припремама, имајући у виду циљ и 
задатке сваке екскурзије, наставници треба пажљиво да се упознају са маршрутом и могућностима које она пружа, како за 
стицање нових, тако и за продубљивање и систематизацију већ усвојених знања.   

На екскурзији треба водити рачуна о физичком и психичком капацитету ученика одређеног узраста, посебно о 
правилној расподели активности и периода одмарања. Због обиља утисака и специфичних околности у којима се одвија 
екскурзија тешко је дужи временски период одржавати пажњу ученика. Треба избегавати опширна предавања, објашњења са 
великим бројем података и активности које су дуготрајне и замарајуће. Део времена може се посветити организовању 
такмичења у разним дисциплинама: фудбалу, кошарци, одбојци, трчању, скакању, певању, рецитовању, квизовима и сл.  

Пре разгледања неког објекта било би корисно одржати кратак састанак са тамошњим стручњацима (кустосима, 
водичима, инжењерима...), упознати их с циљем посете и замолити их да њихово излагање буде прилагођено ученицима. Ако 
излагање стручног водича превазилази могућности ученика да га разумеју, учитељ треба да интервенише и пружи 
појашњења која одговарају предзнању ученика, њиховом узрасту и интересовањима. Подразумева се да сва излагања на 
екскурзији којима се објашњавају различите појаве у природи и друштву морају бити на потребном научно-стручном нивоу.   
  Посете  привредним  предузећима  треба  искористити за  потпуније  
информисање ученика о појединим занимањима како би се по завршетку основног  образовања и васпитања лакше 
определили за одређени позив.    
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 Реализација постављеног циља екскурзије у великој мери зависи од  способности учитеља да са ученицима успешно ради и 
ван учионице. Његова улога је сада сложенија и захтевнија, јер осим што организује и реализује предвиђене активности, 
брине и о безбедности ученика који су током екскурзије одвојени од својих породица. У свом раду наставник треба да 
уважава узрасне карактеристике ученика, разлике у њиховим потребама и могућностима, да подстиче сарадњу и тимски рад, 
самосталност и личну одговорност.   
  По повратку са екскурзије, стечена знања и искуства треба што више интегрисати у наставни процес.  
 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА , ДОДАТНЕ И ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ У 
ПЕТОМ РАЗРЕДУ 

 

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ : 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Назив предмета СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Циљ Циљ учења српског језика и књижевности је да се ученик оспособи да правилно користи 
српски језик у различитим комуникативним ситуацијама, у говору и писању, тако што ће 
овладати основним законитостима српског књижевног језика, да стиче основна знања о улози 
и значају језика у националној култури и изградњи националног идентитета; да кроз читање и 
тумачење књижевних дела из српске и светске баштине развија читалачке компетенције које, 
уз књижевно знање, обухватају емоционално и фантазијско уживљавање, живо памћење, 
истраживачко посматрање, подстичу имагинацију и уметнички сензибилитет, естетско 
доживљавање и критичко мишљење, морално просуђивање и асоцијативно повезивање; да се 
одговарајућим врстама читања оспособљава да усмерено приступа делу и приликом 
тумачења открива различите слојеве и значења; да стиче основна знања о месту, улози и 
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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. 

Разред пети 
Годишњи фонд часова 180 часова 
 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити 

у стању да: 
ОБЛАСТ/ ТЕМА САДРЖАЈИ  

 
− 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 

КЊИЖЕВНОСТ 

 

 
ЛИРИКА 
 
Лектира 
1. Народна песма: Вила зида град 
2. Народне лирске песме о раду(избор); народне 

лирске породичне песме (избор) 
3. Бранко Радичевић: Певам дању, певам ноћу 
4. Милица Стојадиновић Српкиња: Певам песму 
5. Душан Васиљев: Домовина/ Алекса Шантић: Моја 

отаџбина 
6. Војислав Илић: Зимско јутро 
7. Милован Данојлић: Шљива / Десанка 

Максимовић: Сребрне плесачице 
8. Пеђа Трајковић: Кад књиге буду у моди 

 
Књижевни термини и појмови 
Песник и лирски субјекат. 
Мотиви и песничке слике као елементи композиције 
лирске песме. 
Врста строфе према броју стихова у лирској песми: 
катрен; врста стиха по броју слогова (десетерац и 
осмерац). 
Одлике лирске поезије: сликовитост, ритмичност, 
емоционалност. 
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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 књижевно-
уметничком тексту; 

− процени основни тон певања, 
приповедања или драмске радње 
(шаљив, ведар, тужан и сл.); 

− развија имагинацијски богате 
асоцијације на основу тема и 
мотива књижевних дела; 

− одреди тему и главне и споредне 
мотиве; 

− анализира узрочно-последично 
низање мотива; 

− илуструје особине ликова 
примерима из текста; 

− вреднује поступке ликова и 
аргументовано износи ставове;  

− илуструје веровања, обичаје, начин 
живота и догађаје у прошлости 
описане у књижевним делима; 

− уважава националне вредностии 
негује српску културно историјску 
баштину; 

− наведе примере личне добити од 
читања; 

− напредује у стицању читалачких 
компетенција; 

− упореди књижевно и филмско дело, 

Стилске фигуре: епитет, ономатопеја. 
Врсте ауторске и народне лирске песме: описне  
(дескриптивне), родољубиве (патриотске); 
митолошке,  песме о раду (посленичке) и породичне. 
 
ЕПИКА 

 
Лектира 
1. Народна песма: Свети Саво 

2. Народна песма: Женидба Душанова(одломак о 
савладавању препрека заточника Милоша 
Војиновића) 

3. Еро с онога свијета 

4. Дјевојка цара надмудрила 

5. Милован Глишић: Прва бразда 

6. Стеван Сремац: Чича Јордан (одломак) 
7. Бранко Ћопић: Поход на Мјесец 

8. Иво Андрић: Мостови  
9. Данило Киш: Дечак и пас 
10. Горан Петровић: Месец над тепсијом (први 

одломак приче „Бели хлеб од претеривања” и 
крај приче који чине одељци „Можеш сматрати 
да си задобио венац славе” и „Мрави су вукли 
велике трошице тишине”) 

11. Антон Павлович Чехов: Шала 
 

Књижевни термини и појмови 
Писац и приповедач. 
Облици казивања: приповедање у првом и трећем 
лицу. 
Фабула: низање догађаја, епизоде, поглавља. 
Карактеризација ликова – начин говора, понашање, 
физички изглед, животни ставови, етичност 
поступака. 
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позоришну представу и драмски 
текст; 

− 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); 

− доследно примењује правописну 
норму у употреби великог слова; 
састављеног и растављеног писања 
речи; интерпункцијских знакова; 

− користи  правопис (школско 
издање); 

− правилно изговара речи водећи 
рачуна о месту акцента и 
интонацији реченице; 

− говори јасно поштујући 
књижевнојезичку норму; 

− течно и разговетно чита наглас 
књижевне и неуметничке текстове; 

− 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 

Врсте епских дела у стиху и прози: епска народна 
песма, бајка (народна и ауторска), новела (народна и 
ауторска), шаљива народна прича. 
Врста стиха према броју слогова: десетерац. 

ДРАМА 

Лектира 
1. Бранислав Нушић: Кирија 

2. Душан Радовић:Капетан Џон Пиплфокс 
3. Љубиша Ђокић: Биберче 
 
Књижевни термини и појмови 
Позоришна представа и драма.  
Чин, појава, лица у драми, драмска радња. Сцена, 
костим, глума, режија. 
Драмске врсте:једночинка, радио- 
-драма. 
НАУЧНОПОПУЛАРНИ И ИНФОРМАТИВНИ 
ТЕКСТОВИ 

(бирати до 2 дела) 
1. Вук  Ст. Караџић: Моба и прело (одломак из 

делаЖивот и обичаји народа српскога) 
2. Доситеј Обрадовић: О љубави према науци 
3. М. Петровић Алас:У царству гусара (одломци) 
4. Милутин Миланковић: Успомене, доживљаји, 

сазнања (одломак) 
5. Избор из енциклопедија и часописа за децу 
 
 
ДОМАЋА ЛЕКТИРА: 
1. Епске народне песме (о Немањићима и 

Мрњавчевићима – преткосовски тематски круг) 
2. Народне бајке, новеле, шаљиве народне приче 

(избор); кратке фолклорне форме (питалице, 
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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 
имлицитно садржане информације 
у једноставнијем књижевном и 
некњижевном тексту; 

− напамет говори одабране књижевне 
текстове или одломке; 

брзалице, пословице, загонетке) 
3. Бранислав Нушић: Хајдуци 
4. Данијел Дефо: Робинсон Крусо (одломак о 

изградњи склоништа) 
5. Марк Твен: Доживљаји Хаклберија Фина / 

Краљевић и просјак / Доживљаји Тома Сојера 
6. Избор ауторских бајки  

(Гроздана Олујић; Ивана Нешић: Зеленбабини 
дарови (одломци)) 

7. Игор Коларов: Аги и Ема 
8. Избор из савремене поезије за децу (Александар 

Вучо, Мирослав Антић, Драгомир Ђорђевић, 
Владимир Андрић, Дејан Алексић...) 

Допунски избор лектире 
 (бирати до 3 дела) 
1. Јован Јовановић Змај: Песмо моја (из Ђулића) 
2. Стеван Раичковић: Велико двориште (избор) / 

Мале бајке (избор) 
3. Иван Цанкар: Десетица 
4. Љубивоје Ршумовић:Ујдурме и зврчке из античке 

Грчке (избор) / Густав Шваб: Приче из старине 
5. Џон Р. Р. Толкин: Хобит (одломци) 
6. Никол Лезије: Тајна жутог балона 
7. Корнелија Функе: Господар лопова(одломак) 
8. Вида Огњеновић: Путовање у путопис (одломак) 
9. Владислава Војновић: Приче из главе (избор, осим 

приче Позориште) 
10. Дејан Алексић: Музика тражи уши (избор) / Кога 

се тиче како живе приче (избор)  
11. Јован Стерија Поповић: Лажа и паралажа 

(одломак о Месечевој краљици) и Едмон Ростан: 
Сирано де Бержерак (одломак о путу на Месец) 
 
Дело завичајног аутора по избору. 



 
 

214 

 

ЈЕЗИК 

 

Граматика 
(морфоло-

гија, 
синтакса) 

Променљиве речи: именице, заменице, придеви, 
бројеви (с напоменом да су неки бројеви 
непроменљиви), глаголи; непроменљиве речи: 
прилози (с напоменом да неки прилози могу имати 
компарацију) и предлози. 

 
Именице – значење и врсте (властите, заједничке, 
збирне, градивне; мисаоне, глаголске). 
 
Промена именица (деклинација): граматичка основа, 
наставак за облик, појам падежа.  

 
Основне функције и значења падежа (с предлозима и 
без предлога): номинатив (субјекат); генитив 
(припадање и део нечега); датив (намена и 
усмереност); акузатив (објекат); вокатив (дозивање, 
обраћање); инструментал (средство и друштво); 
локатив (место).  
 
Придеви – значење и врсте придева (описни, 
присвојни, градивни; месни и временски); род, број, 
падеж и компарација придева. 
 
Слагање придева са именицом у роду, броју и 
падежу.   

 
Заменице – личне заменице: промена, наглашени и 
ненаглашени облици, употреба личне заменице 
сваког лица себе, се.   

 
Бројеви – врсте и употреба: главни (основни, збирни 
бројеви, бројне именице на -ица) и редни бројеви. 
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Глаголи – глаголски вид (несвршени и свршени); 
глаголски род (прелазни, непрелазни и повратни 
глаголи); глаголски облици (грађење и основно 
значење): инфинитив (и инфинитивна основа), 
презент (презентска основа, наглашени и 
ненаглашени облици презента помоћних глагола), 
перфекат, футур I. 

 
Предикатска реченица – предикат (глаголски; 
именски); слагање предиката са субјектом  у лицу, 
броју и роду; прави и неправи објекат; прилошке 
одредбе (за место, за време, за начин; за узрок и за 
меру и количину);апозиција. 

Правопис 

Велико слово у вишечланим географским називима; у 
називима институција,  предузећа, установа, 
организација (типични примери); велико и мало 
слово у писању присвојних придева. 

 
Заменица Ви из поштовања. 

 
Одрична речца не уз именице, придеве и глаголе; 
речца нај у суперлативу; вишечлани основни и редни 
бројеви.  

 
Интерпункцијски знаци: запета (у набрајању, уз 
вокатив и апозицију); наводници (наслови дела и 
називи школа); црта (уместо наводника у управном 
говору).  

Ортоепија 

Место акцента у вишесложним речима (типични 
случајеви). 
 
Интонација и паузе везане за интерпункцијске 
знакове; интонација упитних реченица.  
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Артикулација: гласно читање брзалица, најпре споро, 
а потом брже (индивидуално или у групи). 
 
 
 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

 

● Препричавање, причање, описивање – уочавање 
разлике између говорног и писаног језика; писање 
писма (приватно, имејл) 

● Богаћење речника: синоними и антоними; 
некњижевне речи и туђице – њихова замена 
језичким стандардом; уочавање и отклањање 
безначајних појединости и сувишних речи у тексту и 
говору. 

● Техника израде писменог састава (тежиште теме, 
избор и распоред грађе, основни елементи 
композиције и груписање грађе према 
композиционим етапама); пасус као уже тематске 
целине и његове композицијско-стилске функције. 

● Осам домаћих писмених задатака.  
●  
● Четири школска писмена задатка.  

Кључни појмови садржаја: књижевност, језик, језичка култура. 
 
Табеларни приказ оријентационог плана рада  
Према овако сачињеном распореду рада по месецима, градиво ће се обрађивати у оквиру девет наставних тема, по 
предвиђеним наставним областима: 
 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ I II III IV V VI VII VIII IX X УКУПНО 
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НАСТАВНИ 
МЕСЕЦИ 

С О Н Д Ј Ф М А М J  

БРОЈ ЧАСОВА 
ПО МЕСЕЦИМА 

22 22 20 21 17 11 22 14 21 10 180 

КЊИЖЕВНОСТ 6 7 8 6 5 5 7 4 9 5 62 

ШКОЛСКА 
ЛЕКТИРА 

5 6 7 3 5 4 5 2 7 5 49 

ДОМАЋА 
ЛЕКТИРА 

1 1 1 3 0 1 2 2 2 0 13 

ЈЕЗИК 13 8 11 8 9 5 8 5 4 2 73 

ГРАМАТИКА 11 8 9 7 6 5 7 4 3 2 62 

ПРАВОПИС 2 0 2 1 3 0 1 1 1 0 11 

ЈЕЗИЧКА 
КУЛТУРА 

2 7 1 7 3 1 7 5 8 2 43 

УСМЕНО 
ИЗРАЖАВАЊЕ 

0 1 1 1 1 1 2 3 3 1 14 

ПИСМЕНО 
ИЗРАЖАВАЊЕ 

2 6 0 6 2 0 5 2 5 1 29 

ОСТАЛИ 
ЧАСОВИ 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

УКУПНО ОБРАДЕ 13 10 12 8 10 4 11 6 9 3 86 

УКУПНО 
УТВРЂИВАЊА 

8 12 8 13 7 7 11 8 12 6 92 
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ОСТАЛО 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

 
 
 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ  ПРОГРАМА  

 
Програм предмета Српски језик и књижевност чине три предметне области: Књижевност, Језик и Језичка култура. 

Препоручена дистрибуција часова по предметним областима је следећа: Књижевност – 70 часова, Језик – 70 часова и Језичка 
култура – 40 часова. Све три области се прожимају и ниједна се не може изучавати изоловано и без садејства са другим 
областима. 

Програм српског језика и књижевности заснован је на исходима, односно на процесу учења и ученичким 
постигнућима. Исходи представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности које ученик гради, проширује и 
продубљује кроз све три предметне области овог предмета.  

 
I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 
Програм оријентисан на исходе наставнику даје већу слободу у креирању и осмишљавању наставе и учења. Улога 

наставника јесте да дати програм прилагоди, имајући у виду: састав одељења и карактеристике ученика; уџбенике и друге 
наставне материјале које ће користити; техничке услове, наставна средства и медије којима школа располаже; ресурсе, 
могућности, као и потребе локалне средине у којој се школа налази. Полазећи од датих исхода и садржаја, наставник најпре 
креира свој годишњи, тј. глобални план рада, из кога ће касније развијати своје оперативне планове. Исходи дефинисани по 
областима олакшавају наставнику даљу операционализацију исхода на нивоу конкретних наставних јединица. Од наставника 
се очекује да за сваку наставну јединицу, у фази планирања и писања припреме за час, дефинише исходена три нивоа: оне 
које би сви ученици требало да достигну, оне које би већина ученика требало да достигне и оне које могусамо неки ученици 
да достигну. На овај начин постиже се индиректна веза са стандардима на три нивоа  постигнућа ученика. Током планирања 
треба, такође, имати у виду да се неки исходи остварују брже и лакше, али је за већину исхода (посебно за предметну област 
Књижевност) потребно више времена, више различитих активности и рад на различитим текстовима. Поред тога што 
ученике треба да оспособи за коришћење уџбеника, као једног од извора знања, наставник ваља да их упути у начине и 
облике употребе других извора сазнавања.  

 
ОБЛАСТ/ТЕМА НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 
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Књижевност Програм књижевности се реализује обрадом текстова из лектире која је разврстана 
на обавезни, допунски и изборни део. Комбиновањем и повезивањем различитих 
текстова успоставља се вертикална и хоризонтална корелација уз помоћ којих се 
ученици поступно уводе у свет књижевности. При обради текста примењиваће се 
јединство аналитичких и синтетичких поступака и гледишта са циљем да се 
ученици оспособе за самосталан исказ, истраживачку делатност и заузимање 
критичких ставова. Исходи ове области су засновани на читању тако да је оно 
главна активност. У петом разреду негује се доживљајно читање, а ученици се 
поступно уводе у истраживачко читање и оспособљавају да искажу свој доживљај 
уметничког дела. 
 

Граматика Програм граматике се реализује поступно, где се језик ученицима представи и 
тумачи као систем. Ниједна језичка појава се не изучава изоловано, већ се повезује 
са обрађеним текстовима из књижевности, али и са непосредном говорном 
праксом. На тај начин се настава граматике приближава животним потребама у 
којима се примењени језик појављује као свестрано мотивисана људска активност. 
Садржај вежбања граматике се одређује на основу континуираног праћења 
језичког испољавања ученика. Тако ће настава граматике бити у функцији 
оспособљавања ученика за правилно комуницирање савременим српским језиком. 
 

Правопис Правописна правила се усвајају путем систематских вежбања. У оквиру 
правописних вежби повремено ће се проверавати графија. Ученици ће се 
подстицати да уочавају и исправљају правописне грешке у СМС комуникацији, 
као и у различитим типовима комуникације путем интернета. На овим часовима ће 
се користити штампано издање Правописа, а ученици ће се упућивати на служење 
и електронским издањем. 
 

Ортоепија Ортоепске вежбе су изузетно битне за правилан изговор, али се оне неће 
реализовати као посебне наставне јединице, већ уз одговарајуће теме из граматике 
и књижевности. Уз коришћење аудио снимака, ученике треба навикавати да 
препознају, репродукују и усвоје правилно акцентован говор. Као ортоепска вежба 
спроводиће се и говорење напамет научених одломака у стиху и прози уз помоћ 
аудитивних наставних средстава. 

Језичка култура Ова наставна област реализује се кроз повезивање с обрадом књижевних текстова 
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као репрезентативних образаца изражавања, а такође и са наставом граматике и 
правописа. Језичка култура се негује спровођењем лексичко-семантичких и 
стилских вежби које ће богатити и развијати способност и вештину изражавања. 
Сва вежбања изводе се на тексту или у току говорних вежби. Када су у питању 
домаћи и школски писмени задаци, ученици ће користити и латинично писмо.  

 

Опште предметне компетенције: 

Компетенција за учење: 
 Има позитиван и одговоран однос према учењу. 

 Мотивисан је и оспособљен да самостално планира, организује, спроводи и вреднује учење; разликује битно од 
небитног, изражава и образлаже идеје. 

 Користи различите изворе информација и има критички однос према њима. 

 Примењује одговарајуће начине учења у складу са циљевима, садржајем, интересовањима, условима и 
временом. 

 Способан је да самостално и у сарадњи са другима истражује, открива и повезује нова знања; користи 
могућности ваншколског учења; негује и развија лична интересовања. 

Одговорно учешће у демократском друштву: 
 Има позитиван став према поштовању људских права и слобода. 

 Зна дечја и основна људска права и одговорности, уме да препозна њихово кршење и способан је да их 
аргументовано брани. 

 Понаша се одговорно, хумано и толерантно у друштву. 

 Примењује процедуре демократског друштва у одлучивању и избору; поштује одлуке већине и уважава 
мишљења мањине. 

 Негује своју националну културну баштину и активно учествује у интеркултуралном дијалогу. 

 Промовише позитивне вредности друштва у различитим активностима (нпр. хуманитарне, еколошке, 
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културно-уметничке акције; борба против насиља и дискриминације по било ком основу (нпр. верском, 
националном, родном, узрасном, етничком...); акције против болести зависности, злостављања животиња итд.). 

 

Естетичка компетенција: 

 Показује позитиван однос према сопственој и култури других заједница, упознаје и разуме њихове вредности, 
повезује културну и природну баштину са историјским и географским контекстом и доприноси очувању 
природних и културних добара. 

 Препознаје и развија сопствене стваралачке способности и креативност у свим уметничким и неуметничким 
пољима свог деловања. 

 Употребљава основне појмове, схеме и правила који припадају теоријама уметничких грана које постоје у 
основном образовању. 

Комуникација: 

 Познаје различитe обликe комуникације и њихове одлике (усмену и писану, невербалну, телефоном, преко 
интернета итд.). 

 Уме јасно да се изрази усмено и писано, у складу са потребама и карактеристикама ситуације, поштујући 
ограничења у погледу дужине и намене. 

 Уважава саговорника реагујући на оно што говори, а не на његову личност. 

 Изражава своје ставове, мишљења, осећања, на позитиван, конструктиван и аргументован начин. 

 Користи на одговарајући и креативан начин језик и стил који је специфичан за различите дисциплине; кроз 
комуникацију негује културу изражавања и чува језички идентитет. 

 Уме да саслуша излагање саговорника до краја и без упадица. 

 

Одговоран однос према околини: 

 

 Сагледава које активности (обрасци понашања), на личном нивоу, нивоу заједнице и глобалном нивоу, могу 
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унапредити стање и квалитет животне средине и природе. 

 Активно се укључује у друштвене акције у школи и заједници које су усмерене ка заштити, обнови и 
унапређењу животне средине и ка одрживом развоју. 

Одговоран однос према здрављу: 

 Бира стил живота и навике имајући на уму добре стране и ризике тог избора. Разуме да је стил живота ствар 
личног избора и преузима одговорност за свој избор. 

Предузимљивост и оријентација ка предузетништву: 
 Препознаје сопствене предности и своје могућности у односу на будуће образовање и професионалну 

оријентацију; 

 Спреман је да учествује у самосталним и тимским пројектима; способан је да развије идеју, представи је, 
образложи и преговара у тиму о њеној реализацији; учествује у активностима са другима у оквиру своје тимске 
улоге; 

 Мотивисан је и зна да истакне своје добре особине које су важне за обављање школских и радних задатака и 
користи ЦВ и мотивационо писмо да опише своје компетенције, жеље и очекивања. 

 Зна да постави реалне циљеве и на основу датих могућности уме да планира и проналази начине њиховог 
остваривања. 

Рад с подацима и информацијама: 

 Зна да је за разумевање појава и догађаја и доношење компетентних одлука потребно имати релевантне и 
поуздане податке и разликује податак/ информацију од њиховог тумачења. 

 Користи податке из различитих извора, начине добијања података и на основу тога процењује њихову 
поузданост и препознаје могуће грешке уз помоћ наставника. 

 Користи информације у различитим симболичким модалитетима (табеларни, графички, текстуални приказ), 
чита, тумачи и примењује их, повезујући их  са претходним знањем из различитих области. 

Решавање проблема: 

 Препознаје проблем, рашчлањује проблемску ситуацију на делове и уочава везе и односе између њих у светлу 
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претходно стечених знања у оквиру различитих предмета и ваншколског искуства. 

 Планира стратегију решавања проблема (претпоставља решења, планира редослед активности, избор извора 
информација, средстава/опреме коју ће користити, са ким ће сарађивати, са ким ће се консултовати). 

 Решава проблем према планираној стратегији примењујући знања и вештине стечене учењем различитих 
предмета и ваншколским искуством. 

 Самостално или консултујићи друге особе (вршњаке, наставнике, родитеље) преиспитује начин решавања 
проблема, алтернативне начине решавања, тачност и прецизност решења. 

 Формулише објашњења и закључке на основу резултата до којих је дошао/дошла у раду, презентује их и 
дискутује са другим особама и преиспитује их у светлу добијених коментара. Стечена нова сазнања и вештине 
повезује у јединствену целину са претходним. 

 Проверава применљивост решења у пракси и користи стечена знања и вештине у новим ситуацијама. 

 

 

Сарадња: 

 активно и конструктивно учествује у раду групе или пара, 

 поштује правила заједничког рада и препознаје своје место и улогу у групи 

 или пару, 

 доприноси решавању разлика у мишљењу и ставовима поштујући друге као равноправне чланове тима или 
групе, 

 одговорно и савесно извршава заједничке активности стављајући интересе групе изнад сопствених, 

 критички процењује свој рад и рад чланова групе, доприноси унапређивању рада групе и уме да представи 
резултате рада. 

Дигитална компетенција: 

 Уме да претражује, критички анализира и систематизује информације у електронском облику користећи 
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одговарајућа средства ИКТ. 

 Уме да представи, оргaнизуje и обликује одређене информације користећи на ефикасан начин могућности ИКТ 
средства. 

 Приликом решавања проблема уме да одабере средство ИКТ и да га користи на одговарајући начин. 

 Eфикaснo кoристи ИКТ зa кoмуникaциjу и сaрaдњу. 

 Препознаје предности, ризике и опасности по себе и друге и одговорно поступа при коришћењу ИКТ. 

 

Специфичне предметне компетенције  
 Језик:  
 

Основни ниво: 
 Разуме шта је језик, поштује свој језик и поштује друге језике. Разликује појмове књижевног и народног језика. 
Примењује књижевнојезичку норму у вези са гласовима, облицима речи и реченицама. Разуме значење речи из уџбеника, 
лектире и свакодневне комуникације и уме правилно да их употреби у одговарајућем облику и контексту. Говори јасно и 
саговорника слуша пажљиво, уз уважавање. Саставља једноставан говорени или писани текст о доживљају књижевног 
дела, као и о  темама из свакодневног живота и света маште. Користи оба писма, дајући предност ћирилици. Влада 
основним жанровима писане комуникације потребним за учешће у друштвеном животу. Примењује правописну норму у 
једноставним примерима и уме да се служи школским издањем Правописа. 

 

Средњи ниво: 
Употребљава фонд речи у складу са основним нивоом образовања. Примењује правописна правила у сложенијим 
примерима и уме да се служи речницима, приручницима и енциклопедијама. Јасно формулише своје мишљење. 
Саставља логичан и структуриран сложенији говорени или писани текст, тумачећи основне идејне и формалне 
елементе једноставнијег књижевног и неуметничког текста. 

 
Напредни ниво: 
Има богат речник и доживљава језик као низ могућности које му служе у изражавању. Говори о одабраним темама из 
језика, књижевности и културе које су предвиђене градивом, примењујући основне говорничке вештине. Саставља 
једноставнији аргументативни текст. Доследно примењује правописну норму из сваке правописне области предвиђене 
обавезним школским програмом. 
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Књижевност: 

Основни ниво: 
Разговетно и течно чита. У различите сврхе чита, разуме и парафразира краћи једноставнији књижевни и неуметнички 
текст из обавезног школског програма. Уме укратко да опише свој доживљај књижевног дела и издвоји тражене 
информације у неуметничком тексту. Познаје ауторе књижевних дела предвиђених програмом. Прави разлику између 
усмене и ауторске књижевности. 

Средњи ниво: 

Тумачи и критички промишља дужи једноставнији књижевни и неуметнички текст из обавезног школског програма. 
Истраживачки тумачи кључне чиниоце структуре књижевног дела, као и његове тематске, идејне, стилске, језичке и 
композиционе особине. Познаје основне књижевне термине и адекватно их примењује у тумачењу књижевних дела. 
Напредни ниво: 

Доживљајно, истраживачки и критички чита, тумачи и вреднује књижевне и неуметничке текстове средње сложености из 
школског програма. Користи више гледишта у тумачењу књижевног дела. Пореди истакнуте тематске, композиционе и 
стилске одлике анализираног књижевног дела са другим делима. 

Кључни појмови : Реченице, падежи, променљиве врсте речи, глаголи, непроменљиве врсте речи, Велико слово,  знакови 
интерпункције, писање речце НЕ, Писмене вежбе и домаћи задаци, провере знања, Говорне вежбе, изражајно казивање 
стихова, јачање вербалног самопоуздања, Лирика, епика 

Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма: 

Граматика: 

Комбиновање различитих врста дидактичког материјала: илустрација, табела, паноа,  

Увођење ученика у главне појмове граматике, српског језика прво теоријски, а потом и практично, применом на примерима 

Самоевалуација и евалуација 

Правопис:  

Комбиновање различитих врста дидактичког материјала: текстова, табела 
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Самоевалуација и евалуација 
Кроз практичне примере ученици показују могућност да самостално користе правописне знаке 
-Дата правописна правила ученици примењују у говорној култури 
Корелација: страни језици, информатика 
Писмено изражавање:  
Комбиновање различитих врста дидактичког материјала: Ученици развијају своју писменост 
-Ученици подстичу своју стваралачку моћ и развијају кретивност 

-Одговарањем на различите теме ученици негују врлине и позитивне вредносне системе 
-Многобројним примерима ученици евалуирају своје знање 
-Ученици практично примењују усвојена теоријска знања о речима, реченици и падежима 
-Самостално примењују правописна правила 
Самоевалуација и евалуација 
Корелација: веронаука, народна традиција, историја, музичко 
Усмено изражавање:  
Комбиновање различитих врста дидактичког материјала: Јавним излагањем ученици развијају реторичке способности 
-Изражајним казивањем стихова потврђују лепоту народног стваралаштва 
-Самосталним изражавањем ученици богате речник и побољшавају свакодневну комуникацију 
Самоевалуација и евалуација 
Корелација: реторика, историја, 
Књижевност:  
Комбиновање различитих врста дидактичког материјала: Изражајним читањем ученици утичу на говорну културу 
-Читањем самостално доносе закључке о стваралаштву појединих писаца 
-Уочавањем стилских средстава ученици вреднују литерарни поступак 
-На примеру песме стичу и примењују знања о строфи, стиху и рими. 
-Читањем различитих приповедних врста ученици развијају позитиван став о прозном стваралаштву 
-Познавањем стваралачког опуса неког писца ученици самостално закључују о вредностима тих дела 
-Читајући уче да препознају оно што ће их лично највише заинтересовати и подстаћи да се тиме додатно баве 
-На основу анализе дела стичу знања о приповедним поступцима, перспективи приповедача 
-Упоређују народно и уметничко прозно стваралаштво и уочавају сличности и разлике 
Самоевалуација и евалуација 
Повезивање са савременошћу 
Корелација су другим предметима: српски, ликовно, веронаука, географија 
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Исходи воде ка следећим стандардима:   
Граматика:  
СЈ.1.3.4. препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије променљивих речи; примењује књижевнојезичку  норму 
у вези са облицима речи  
СЈ.1.3.8. одређује реченичне и синтагматске чланове у типичним (школским) примерима 
СЈ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди облик променљиве речи  СЈ.2.3.6. одређује реченичне 
и синтагматске чланове у сложенијим примерима 
СЈ.3.3.4.  познаје  подврсте  речи;  користи  терминологику  у  вези  са  врстама  и  подврстама  речи  и  њиховим  
граматичким категоријама   
СЈ.3.3.6.  познаје  главна  значења  падежа  и  главна  значења  глаголских  облика  (уме  да  их  објасни  и  зна 
терминологију у вези са њима) 
Правопис:  

СЈ.1.2.8. примењује правописну норму (из сваке правописне области) у једноставним примерима 
СЈ.2.2.5. зна правописну норму и примењује је у већини случајева 
СЈ.3.2.5. зна и доследно примењује правописну норму   
Писмено изражавање: 
СЈ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу)   
СЈ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу 
СЈ.2.2.1. саставља експозиторни, наративни и дескриптивни текст, који је целовит и кохерентан  СЈ.2.2.2. саставља вест, 
реферат и извештај   
СЈ.3.2.1.  организује  текст  у  логичне  и  правилно  распоређене  пасусе;  одређује  прикладан  наслов  тексту  и  
поднаслове деловима текста  
СЈ.3.2.5. зна и доследно примењује правописну норму   
Усмено изражавање:  
СЈ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу  
СЈ.1.2.3.  саставља  једноставан  експозиторни,  наративни  и  дескриптивни  текст  и  уме  да  организује  у  смисаоне  
целине (уводни, средишњи и завршни део текста)   
СЈ.2.2.1. саставља експозиторни, наративни и дескриптивни текст, који је целовит и кохерентан  СЈ.2.2.2. саставља вест, 
реферат и извештај   
Књижевност:  
СЈ.1.4.1. повезује наслове прочитаних књижевних дела са именима аутора тих дела  
СЈ.1.4.2. разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и ауторска књижевност)   
СЈ.1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму  
СЈ.1.4.4. препознаје врсте стиха (римовани, неримовани; осмерац и десетерац)   
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СЈ.1.4.5.  препознаје  различите  облике  казивања  у  књижевноуметничком  тексту:  нарација,  дескрипција,  дијалог,  
монолог  
СЈ.1.4.6. препознаје постојање стилских фигура у књижевноуметничком тексту (епитет, поређење, ономатопеја)   
СЈ.1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста: тему, мотив, фабулу, време и место радње, лик...   
СЈ.2.4.2.  повезује  наслов  дела  из  обавезне  лектире  и  род,  врсту  и  лик  из  дела;  препознаје  род  и  врсту 

књижевноуметничког дела на основу одломка, ликова, карактеристичних ситуација  СЈ.2.4.5. препознаје и лазликује 
одређене (тражене) стилске фигуре књижевноуметничком тексту   
СЈ.3.4.3. разликује аутора дела од лирског субјекта и приповедача у делу 

Упутство за формативно и сумативно оцењивање ученика: 
Граматика:  
Формативно, свакодневно  оцењивање усмених одговора ученика 
Домаћи задатак 
Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 
Формативно, свакодневно  оцењивање усмених одговора ученика 
Рад на тексту-групни рад  
Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 
Домаћи задатак 
Писана провера-вежба  
Правопис: 
Формативно, свакодневно  оцењивање усмених одговора ученика 
Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 
Домаћи задатак-Радна свеска  
Писана провера-вежба 
Усмено изражавање: 
Формативно, свакодневно  оцењивање усмених одговора ученика 
Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 
Презентације ученика, панои 
Домаћи задатак  
Писана провера-вежба дебата 
Књижевност: 
Формативно, свакодневно  оцењивање усмених одговора ученика 
Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 
Домаћи задатак 
Провера 
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НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА ПРОГРАМА 

 

Део школског програма биће индивидуални планови за ученике којима је потребна додатна подршка због сметњи и тешкоћа 
у развоју и учењу, као и надареним ученицима. 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК                                  
Циљ наставе и учења енглеског језика је развијање комуникативних вештина, те способности и метода учења  језика, 
развијање сазнајних способности ученика, хуманистичких ставова, позитивног односа према другим језицима и културама. 
Ученик треба да усвоји основна знања из енглеског језика која ће му омогућити да се у једноставној усменој и писаној 
комуникацији споразумева са људима из других земаља, као и да настави учење језика, самостално и на вишем нивоу 
образовања. 
 

 
 

Редни 

број 
Наставна тема Обрада Остало УКУПНО 

I 
Уводна лекција; 

Представљање себе и 
других 

3 8 11 

II Храна и пиће 3 5 8 

III Свакодневне активности 3 7 10 

IV                Школа 3 4 7 

V Музика 3 5 8 

VI Спорт 3 6 9 

VII Прошлост и садашњост 3 3 6 

VIII Комуникација 3 3 6 
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IX Путовања 2 5 7 

Укупно 26 46 72 

 
 
 

 
 
 
 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

ИСХОДИ 

По завршеној области/ теми ученик ће 
бити у стању да: 

 

САДРЖАЈИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starter unit; 

 

 

People are people 

 
 

 
 Разуме краће текстове који се 

односе на поздрављање, 
представљање и тражење/давање 
информација личне природе; 

 Поздрави и отпоздрави, представи 
себе и другог користећи 
једноставна језичка средства; 

 Постави и одговори на 
једноставнија питања личне 
природе; 

 У неколико везаних исказа 

 
 

 Личне заменице у функцији субјекта 
 Присвојни придеви 
 Показне заменице 
 Основни и редни бројеви 
 Исказивање хронолошког времена 
 Глаголи to be  и  have got за давање описа и 

изражавање поседовања 
 Модални глагол can за изражавање способности 
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саопшти информације о себи и 
другима. 

 Разуме и формулише једноставније 
изразе који се односе на 
поседовање и припадност. 
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It’s delicious! 

 
 
 

 Разуме једноставније изразе који се 
односе на количину нечега; 

 Пита и каже колико нечега има 
користећи једноставнија језичка 
средства; 

 На једноставан начин затражи артикле 
у продавници једноставним изразима 
за количину, наручи јело/ пиће у 
ресторану; 

 Пита/ каже/ израчуна колико нешто 
кошта; 

 Састави списак за куповину 
(намирнице и количина намирница) 

 Изрази количину у мерама. 
 Уочи сличности и разлике у начину 

исхране у Енглеској и својој земљи 
 
 

 
 

 Речи и изрази везани за намирнице и оброке 
 Изрази there is/there are уз именице у једнини/ 

множини 
 Бројиве и небројиве именице 
 Изрази за количину 
 Дијалози на тему куповине/ поруџбине у 

ресторану 
 Кратки текстови о ресторанима у Енглеској 
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Every day 

 

 Разуме једноставне текстове 
којима се описују сталне, 
уобичајене радње у 
садашњости, размени са 
другима информације које се 
односе на дату комуникативну 
ситуацију; 

 Опише сталне, уобичајене 
активности у неколико везаних 
исказа; 

 Разуме и реагује на 
једноставније исказе који се 
односе на описивање 
интересовања и хобије, 
допадање и недопадање; 

 Разуме и описује сличности и 
разлике у начину живота у 
земљама циљне културе и код 
нас; 

 Речи и изрази који се односе на свакодневне 
активности; 

 Употреба Простог садашњег времена за 
изражавање уобичајених радњи; 

 Прилози за учесталост- значење и место у 
реченици; 

 Изражавање допадања/ недопадања 
 Изражавање осећања 
 Разговор о хобијима 
 Видео материјал о типичном дану ученика у 

Енглеској 
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Love to learn 

 Именује школски прибор, 
предмете у школи; 

 Направи распоред часова; 
 Разуме једноставне текстове 

којима се описују 
сталне/уобичајене и тренутне 
радње; 

 Опише сталне/уобичајене и 
тренутне активности у неколико 
везаних исказа; 

 Уочи сличности и разлике у 
школском животу циљне културе 
и код нас; 

 Разуме и поштује правила учтиве 
комуникације; 

 Разуме једноставнија питања која 
се односе на просторне односе и 
одговори на њих; опише 
просторне односе једноставнијим, 
везаним исказима. 

 Речи и изрази који се односе на школу; 
 Употреба Трајног садашњег времена за 

изражавање тренутних активности; 
 Разлике у употреби простог и трајног садашњег 

времена; 
 Радио емисија о британским школама 
 Учтива комуникација 
 Предлози за место 
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The music of life 
 Именује музичке инструменте и 

основне музичке жанрове; 
 Упореди и опише предмете, места, 

бића итд. 
 Изрази своје мишљење користећи 

устаљене фразе; 
 Разуме једноставне исказе који се 

односе на интересовања, планове 
и предлоге и реагује на њих; 
саопшти шта он планира или 
предлаже; 

 Напише кратку поруку на 
телефону користећи уобичајене 
скраћенице; 

 Речи и изрази који се односе на музику; 
 Музички квиз; 
 Поређење придева 
 Изражавање мишљења уз помоћ устаљених фраза; 
 Радио емисија о Светском дану музике; 
 Давање и прихватање/неприхватање предлога; 
 Писање текстуалних порука и 

скраћеница/твитова; 
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A question of 

sport 
 Именује спортове и опише 

омиљени спорт у неколико 
везаних исказа; 

 Разуме једноставне текстове 
којима се описују догађаји у 
прошлости; опише радње из 
прошлости у неколико везаних 
исказа; 

 Учествује у разговору о хобијима и 
интересовањима; 

 Упореди и уочи сличности и 
разлике у популарним спортовима 
у земљама циљне културе и код 
нас. 
 

 Речи и изрази који се односе на спорт; 
 Спортски квиз; 
 Просто прошло време за изражавање завршених 

радњи; 
 Кратки текстови о младим спортским звездама; 
 Радио емисија о спорту; 
 Дијалог о хобијима и интересовањима; 
 Прича о спорту у сликама; 
 Текст о историји фудбала 



 
 

237 

 
 

 
 

The time 

machine  
 Разуме краће текстове у којима се 

описују догађаји из прошлости; 
 Опише догађај из прошлости 

користећи неколико везаних 
краћих исказа; 

 Разуме и користи основне изразе 
везане за ИКТ; 

 Разуме и формулише једноставније 
исказе којима се изражава 
слагање/неслагање  

 Напише једноставан имејл личне 
природе. 

 Просто прошло време за описивање историјских 
догађаја и личности; 

 Речи и изрази који се односе на ИКТ 
 Радио интервју о занимљивостима из претходне 

деценије; 
 Изражавање слагања/неслагања; 
 Писање имејла личне природе; 
 Упознавање са најпознатијим музејима циљне 

културе. 
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Talking to the 

world 

 Разуме и користи основне 
географске појмове; 

 Разуме и реагује на једноставније 
забране, своје и туђе обавезе; 

 Размени једноставније 
информације које се односе на 
правила понашања на јавним 
местима, као и на своје и туђе 
обавезе; 

 Препозна и упореди  различите 
видове комуникације; 

 Препозна чланове у енглеском 
језику и примени основна правила 
употребе различитих чланова. 

 

 Речи и изрази везани за географију, учење страних 
језика и комуникацију; 

 Модални глаголи have to/don’t have to/ must/ 

mustn’t за изражавање правила; 
 Употреба одређеног и неодређеног члана када 

говоримо о местима у граду; 
 Употреба  колокација (глагол + предлог) 
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Getting around  
 

 

 
 
 

 Разуме и користи основне речи и 
изразе који се односе на превозна 
средства и путовања; 

 Размени једноставне исказе у вези 
са својим и туђим плановима и 
намерама; саопшти шта он или 
неко други планира и намерава; 

 Разуме тражи и даје једноставнија 
обавештења о метеоролошким 
приликама; 

 Опише метеоролошке прилике и 
климатске услове у својој земљи и 
земљама циљне групе 
једноставним језичким 
средствима; 

 Разуме и следи једноставнија 
упутства у вези са уобичајеним 
ситуацијама из свакодневног 
живота; 
 

 
 
 

 

 

 Превозна средства и изрази који се односе на 
путовање; 

 Употреба Трајног садашњег времена за 
изражавање планова и договора; 

 Презентација и разговор о различитим врстама 
одмора; 

 Структура going to+verb за изражавање намера и 
планова; 

 Кратки дијалози на тему метеоролошких прилика; 
 Тражење и давање упутстава (игра улога) 
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Начини оставривања наставе и учења 
 Планирање наставе и учења  
 у циљу оставривања исхода и садржајима сваки наставник ће планирати рад водећи рачуна о одељењима у којима предаје. 
Годишњим планом рада, као и операвитивним плановима биће конкретизовани исходи по областима, односно 
комуникативним функцијама. Исходи ће бити класификовани на оне које би сви ученици требало да достигну, преко оних 
које остварује већина па до оних које достиже мањи број ученика са високим степеном постигнућа.  
Остваривање наставе и учења 

 Kомуникативна настава језик сматра средством комуникације. Стога је и програм усмерен ка исходима који указују на то 
шта је ученик у комуникацији у стању да разуме и продукује. Табеларни приказ наставника постепено води од 
комуникативне функције као области, преко активности које у настави оспособљавају ученика да комуницира и користи 
језик у свакодневном животу, у приватном, јавном или образовном домену. Примена овог приступа у настави страних језика 
заснива се на настојањима да се доследно спроводе и примењују следећи ставови: 
 – циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса за ученике, у пријатној и 
опуштеној атмосфери; 
 – говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика; 
 – наставник мора бити сигуран да је схваћено значење поруке укључујући њене културолошке, васпитне и социјализирајуће 
елементе;  
– битно је значење језичке поруке;  
– знања ученика мере се јасно одређеним релативним критеријумима тачности;  
– са циљем да унапреди квалитет и обим језичког материјала, настава се заснива и на социјалној интеракцији; рад у 
учионици и ван ње спроводи се путем групног или индивидуалног решавања проблема, потрагом за информацијама из 
различитих извора (интернет, дечији часописи, проспекти и аудио материјал) као и решавањем мање или више сложених 
задатака у реалним и виртуелним условима са јасно одређеним контекстом, поступком и циљем; 
 – наставник упућује ученике у законитости усменог и писаног кода и њиховог међусобног односа; 
 – сви граматички садржаји уводе се индуктивном методом кроз разноврсне контекстуализоване примере у складу са нивоом, 
а без детаљних граматичких објашњења, осим, уколико ученици на њима не инсистирају, а њихово познавање се вреднује и 
оцењује на основу употребе у одговарајућем комуникативном контексту.  
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Kомуникативно-интерактивни приступ у настави страних језика укључује и неколико категорија:  
– ученици се посматрају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину;  
– уџбеници представљају извор активности и морају бити праћени употребом додатних аутентичних материјала; 
 – рад на пројекту као задатку који остварује корелацију са другим предметима и подстиче ученике на студиозни и 
истраживачки рад; 
 – за увођење новог лексичког материјала користе се познате граматичке структуре и обрнуто. 
Технике/активности 
 У реализацији часова смењују се технике и активности / једна неће трајати дуже од 15 минута/, а редовно се организује рад у 
паровима и мaњим и већим групама. Ученици током часова: слушају, пишу, повезују, цртају, боје, праве паное, 
презентације... На часовима ће се често реализовати вежбе слушања (према упутствима наставника или са аудио-записа 
повезати појмове, додати делове слике, допунити информације, селектовати тачне и нетачне исказе, утврдити хронологију и 
сл.), као и игре примерене узрасту. Посебно се реализују активности везане за писмено и усмено изражавање: 
 Разумевање писаног језика: 
 – уочавање дистинктивних обележја која указују на граматичке специфичности (род, број, глаголско време, лице...);  
– препознавање везе између група слова и гласова;  
– одговарање на једноставна питања у вези са текстом, тачно/нетачно, вишеструки избор;  
– извршавање прочитаних упутстава и наредби.  
Писмено изражавање:  
– повезивање гласова и групе слова;  
– замењивање речи цртежом или сликом;  
– проналажење недостајуће речи (употпуњавање низа, проналажење „уљеза”, и слично);  
– повезивање краћег текста и реченица са сликама/илустрацијама;  
– попуњавање формулара (пријава за курс, налепнице нпр. за пртљаг);  
– писање честитки и разгледница;  
Предвиђена је израда два писмена задатка у току школске године. 
 Стратегије за унапређивање и увежбавање језичких вештина 

 С обзиром на то да се исходи операционализују преко језичких вештина- слушање, читање, писање и говор, оне се у настави 
страних језика перманентно и истовремено увежбавају, како би ученици могли да стекну језичке компетенције које су у 
складу са задатим циљем. Зато се примењују одређене стартегије за унапређивање и увежбавање језичких вештина. Задаци 
постављени ученицима ће се бирати према способностима ученика, њиховој мотивацији за рад, од карактеристика и врсте 
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текста на ком се ради, познавања теме, самосталности ученика и тд. Када је реч о писању тежина задатака у вези са писаном 
продукцијом зависи од следећих чинилаца: познавања лексике и нивоа комуникативне компетенције, капацитета когнитивне 
обраде, мотивације, способности преношења поруке у кохерентне и повезане целине текста. У реализацији ове језичке 
активности водиће се рачуна о теми, врсти и дужини текста, самосталности ученика. Говор ће се пратити на нивоу два 
аспекта- кроз монолошко излагање и током интеракцијске размене. У реализацији програма наставник ће водити рачуна о 
развоју социокултурне компетенције. Она представља скуп знања о свету уопште, као и о сличностима и разликама између 
културних и комуникативних модела сопствене говорне заједнице и заједнице/заједница чији језик учи.  
Граматички садржаји 

Настава граматике, с наставом и усвајањем лексике и других аспеката страног језика, представља један од предуслова 
овладавања страним језиком. Усвајање граматике подразумева формирање граматичких појмова и граматичке структуре 
говора код ученика, изучавање граматичких појава, формирање навика и умења у области граматичке анализе и примене 
граматичких знања, као прилог изграђивању и унапређивању културе говора. Граматичке појаве треба посматрати са 
функционалног аспекта (функционални приступ). У процесу наставе страног језика у што већој мери биће укључиване оне 
граматичке категорије које су типичне и неопходне за свакодневни говор и комуникацију, и то кроз разноврсне моделе, 
применом основних правила и њиховим комбиновањем. Граматичке категорије су разврстане од простијег ка сложенијем и 
од рецептивног ка продуктивном. Цикличним понављањем претходно усвојених елемената надограђују се сложеније 
граматичке структуре. 
Праћење и вредновање наставе и учења 

Процес праћења остварености исхода почиње проценом нивоа знања ученика на почетку школске године. Даље се процес 
праћења и вредновања ученичких постигнућа и напредовања реализује формативним и сумативним вредновањем. Док се код 
формативног оцењивања током године прате постигнућа ученика различитим инструментима (дијагностички тестови, 
самоевалуација, језички портфолио, пројектни задаци и др.), сумативним оцењивањем (писмени задаци, завршни тестови, 
тестови језичког нивоа) прецизније се процењује оствареност исхода или стандарда на крају одређеног временског периода 
(крај полугодишта, године, циклуса образовања). Елементи који се вреднују су разноврсни и доприносе допринесу свеопштој 
слици о напредовању ученика, јачању њихових комуникативних компетенција, развоју вештина и способности неопходних 
за даљи рад и образовање. То се постиже оцењивањем различитих елемената као што су језичке вештине (читање, слушање, 
говор и писање), усвојеност лексичких садржаја и језичких структура, примена правописа, ангажованост и залагање у раду 
на часу и ван њега, примена социолингвистичких норми. 
Корелација са другим предметима: француски  језик, српски језик и књижевност, географија, историја, ликовна култура и 
музичка култура 
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ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Циљ Циљ учења ликовне културе је да се ученик развијајући стваралачко и креативно 
мишљење и естетичке критеријуме кроз практични рад, оспособљава за комуникацију и 
решавање проблема и да изграђује позитиван однос према уметничком наслеђу и 
културној баштини свог и других народа. 

Разред пети 

Годишњи фонд часова 
 
  

72 часа 

 

 

Редни 

број 
Наставна тема Обрада Остало УКУПНО 

I Ритам 6 4 10 

II Линија 10 10 20 

III Облик 14 10 24 

IV Визуелно споразумевање 8 10 18 

V     

Укупно 38 34 72 
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ИСХОДИ 
По завршетку области/теме 
ученик ће бити у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

 опише ритам који уочава у 
природи, окружењу и 
уметничким делима; 

 пореди утисак који на њега/њу 
остављају различите врсте 
ритма; 

 гради правилан, неправилан и 
слободан визуелни ритам, 
спонтано или с одређеном 
намером; 

 користи, у сарадњи са другима, 
одабране садржаје као подстицај 
за стварање оригиналног 
визуелног ритма; 

 разматра, у групи, како је 
учио/ла о визуелном ритму и где 
та знања може применити;  

 направи, самостално, 
импровизовани прибор од 
одабраног материјала;  

 искаже своје мишљење о томе 
зашто људи стварају уметност;  

 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 

РИТАМ 

Поступци за безбедно и одговорно коришћење и одржавање 
прибора и радне површине; 
Материјал из природе, вештачки материјал, материјал за 
рециклажу, рециклирани материјал, импровизовани прибор, 
школски прибор и материјал, професионални прибор; 
Ритам у природи (смена дана и обданице, смена годишњих 
доба, таласи, падавине...); Ритам у простору (распоред 
тродимензионалних облика у природи, урбаним срединама и у 
ближем окружењу ученика). Ритам у структури (грађи) 
облика. Ритам у текстури природних и вештачких материјала; 
Врсте ритма. Правилан и неправилан ритам. Слободан ритам. 
Спонтани ритам (ритам линија, облика, мрља). Функције 
ритма – понављање боја, линија и/или облика да би се 
постигла динамичност (живост) или ред. Утисак који 
различите врсте ритма остављају на посматрача. Субјективни 
утисак кретања и оптичка илузија кретања;  
Ритам као принцип компоновања у делима ликовних 
уметности. Ритам у другим врстама уметности. Примена 
визуелног ритма у свакодневном животу; 
Различити ритмови као подстицај за стваралачки рад – звуци 
из природе и окружења, музика, кретање у природи и 
окружењу, плес...; 
Уметничко наслеђе – значај праисторијског наслеђа на 
простору Србије и у свету. 

ЛИНИЈА  

Врсте линија и изражајна својства линија. Линије у природи и 
окружењу. Линија као ивица тродимензионалних облика; 
Изражајна својства линија у односу на прибор, материјал, 
притисак и угао под којим се држи прибор/материјал. 
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прибора/материјала; 
 користи одабране садржаје као 

подстицај за стварање 
оригиналних цртежа; 

 црта разноврсним прибором и 
материјалом изражавајући 
замисли, машту, утиске и 
памћење опаженог; 

 разматра, у групи, како је 
учио/ла о изражајним 
својствима линија и где се та 
знања примењују;  

 искаже своје мишљење о томе 
како је развој цивилизације 
утицао на развој уметности; 

 пореди облике из природе,  
окружења и уметничких дела 
према задатим условима; 

 гради апстрактне и/или 
фантастичне облике користећи 
одабране садржаје као подстицај 
за стваралачки рад; 

 наслика реалне облике у 
простору самостално мешајући 
боје да би добио/ла жељени тон; 

 обликује препознатљиве 
тродимензионалне облике 
одабраним материјалом и 
поступком; 

 преобликује предмет за 
рециклажу дајући му нову 
употребну вредност; 

 комбинује ритам, линије и 
облике стварајући оригиналан 

Савремена средства за цртање – дигитална табла и оловка за 
цртање, 3Д оловка, апликативни програми за цртање... 
Својства линије у апликативном програму за цртање. Цртање 
светлом; 
Уметнички цртеж, аматерски цртеж, дечји цртеж, схематски 
цртеж, технички цртеж, научне илустрације... Врсте 
уметничког цртежа –  скица, студија, илустрација, стрип, 
карикатура, графити... Занимања у којима је неопходна 
вештина слободоручног цртања; 
Поступци грађења цртежа додавањем и одузимањем линија. 
Лавирани цртеж. Линеарни цртеж. Цртеж у боји; 
Текстура (ликовни елемент). Поступци грађења текстуре 
линијама. Ритам линија; 
Различити садржаји као подстицај за стваралачки рад (облици 
из природе и окружења, звуци из природе и окружења, музика, 
кретање у природи и окружењу, текст, писмо...); 
Читање (декодирање) цртежа, стрипа, карикатуре, графита, 
рекламних порука... 
Уметничко наслеђе – значај наслеђа првих цивилизација. 

ОБЛИК 

Дводимензионални и тродимензионални облици. Правилни 
геометријски облици (геометријске фигуре и тела). Правилни 
облици у природи и у ликовној уметности. Неправилни 
облици; 
Својства облика. Величина облика. Боја облика. Реална и 
имагинарна функција облика. Карактеристични детаљи и 
својства по којима је облик препознатљив. Светлост као услов 
за опажање облика. Изглед  облика посматраног из различитих 
углова.  Стилизовање облика; 
Статични облици. Кретање облика (кретање статичних облика 
помоћу ветра и воде, карактеристично кретање бића и 
машина); 
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орнамент за одређену намену; 
 објасни зашто је дизајн важан и 

ко дизајнира одређене 
производе; 

  разматра, у групи, како је 
учио/ла о облицима и где та 
знања примењује; 

 искаже своје мишљење о томе 
зашто је уметничко наслеђе 
важно; 

 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. 

Распоред облика у простору и њихово дејство на посматрача. 
Положај облика у равни – линија хоризонта, планови и 
величина облика у односу на растојање од посматрача. 
Преклапање, прожимање, додиривање облика; 
Поступци грађења апстрактних и фантастичних облика 
(превођење реалних облика у апстрактне одузимањем 
карактеристичних детаља, превођење реалних облика у 
фантастичне додавањем неочекиваних детаља, грађење 
имагинарних и апстрактних облика на основу једне, две и три 
информације...); 
Луминообјекти. ЛЕД технологија у савременој уметности. 
Обликовање простора светлом; 
Обликовање (дизајн) употребних предмета. Преобликовање 
материјала и предмета за рециклажу; 
Различити садржаји као подстицај за стваралачки рад (облици 
из природе и окружења, кретање у природи и окружењу, 
уметничка дела, етно наслеђе, садржаји других наставних 
предмета...); 
Орнамент и орнаментика. Функција орнамента. Симетрија. 
Ритам линија, боја и облика у орнаменту; 
Уметничко наслеђе – наслеђе етно културе. Значајни римски 
споменици на тлу Србије. 

ВИЗУЕЛНО 
СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

Различите врсте комуникације од праисторије до данас; 
Невербална комуникација – читање информација; израз лица и 
карактеристичан положај тела; 
Читање визуелних информација (декодирање). Визуелно 
изражавање; 
Уметничко наслеђе – значај наслеђа за туризам и за 
познавање сопственог порекла. 
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НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 
Имајући у виду специфичност наставног предмета ликовна култура, програм je оријентисан на процес (учења) и на исходе. 
Под учењем се подразумевају сва дешавања на часу која воде ка стицању функционалних знања и умења и развијању 
способности, навика и вредносних ставова, а који омогућавају целовит развој ученика и припремају их за живот у 
савременом свету. 
 
Часови се одржавају у специјализованој учионици уметност (кабинету намењеном настави предмета музичке и ликовна 
култура. 

Место реализације часова одређује се у складу са могућностима и потребама школе и локалне заједнице, као и са планираним 
начином реализације часа или наставне јединице.  
Садржаји програма од петог до осмог разреда нису промењени, већ су организовани у четири тематске целине и допуњени. 
Груписање садржаја у четири тематске целине (по две за свако полугодиште) неопходно је да би сви ученици, у мањој или 
већој мери, достигли исходе теме. Четири тематске целине омогућавају и тимско планирање интегрисане тематске наставе 
Исходи не прописују структуру, садржаје и организацију наставе, као ни критеријуме и начин вредновања ученичких 
постигнућа. За израду исхода коришћена је  Блумова ревидирана таксономија. Исходи су формулисани на нивоу примене. 
Главна карактеристика наставе усмерене на остваривање исхода ликовне културе је настава усмерена на учење у школи, што 
значи да ученик треба да учи: 
смислено: повезивањем оног што учи са оним што зна и са ситуацијама из живота;повезивањем оног што учи са оним што је 
учио из ликовне културе и других предмета;  
проблемски: самосталним прикупљањем и анализирањем података и информација; постављањем релевантних питања себи и 
другима;развијањем плана решавања задатог проблема;  
дивергентно: предлагањем нових решења; смишљањем нових примера; повезивањем садржаја у нове целине; 
критички: поређењем важности појединих чињеница и података; смишљањем аргумената; 
кооперативно: кроз сарадњу са наставником и другим ученицима; кроз дискусију и размену мишљења; уважавајући 
аргументе саговорника. 
Учећи на овај начин, ученик стиче нове вредности јер наставник поставља другачије захтеве. 
Нове вредности: 
• Употреба знања 

• Анализа знања 

• Синтеза знања (стваралачко мишљење) 



 
 

248 

• Вредновање знања (критичко мишљење) 
Захтеви које наставник поставља ученику у настави: 
• Искористи у новој ситуацији 

• Уреди по задатом критеријуму 

• Планирај решење 

• Реши проблем 

• Смисли нову примену 

 
.  

 
 
МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Циљ Циљ учења музичке културе је да код ученика, рaзвијајући интeрeсoвaња зa музичку 
умeтнoст, стваралачко и критичко мишљење, естетске критеријуме, формира естетску 
перцепцију и музички укус, као и одговоран однос према очувању музичког наслеђа и 
култури свoгa и других нaрoдa.  

Разред пети 
Годишњи фонд часова 72 часа 

 
ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће 
бити у стању да: 

 
ОБЛАСТ/ТЕМА 

САДРЖАЈИ  
 

 наведе начине и средства 
музичког изражавања у 
праисторији и античком добу; 

 објасни како друштвени развој 
утиче на начине и облике 
музичког изражавања;  

 искаже своје мишљење о значају 
и улози музике у животу човека;  

 реконструише у сарадњи са 
другима начин комуникације 

ЧОВЕК И МУЗИКА 

 

Човек у праисторији 
Улога музике у првобитном друштву; 
Човек и ритуал: улога музике у ритуалу 
(музичко-антрополошка истраживања); 
Магијска моћ музике; 
Елементи музичког тока: покрет, ритам (ритам 
као основа ритуала), коло/групни плес;  
Покрет: порекло плеса; Слушање/доживљај 
ритма телом; 
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кроз музику у смислу ритуалног 
понашања и пантеизма ; 

 идентификује утицај ритуалног 
понашања у музици савременог 
доба (музички елементи, наступ 
и сл.); 

 класификује инструменте по 
начину настанка звука; 

 опише основне карактеристике 
удараљки; 

 препозна везу између избора 
врсте инструмента и догађаја, 
односно прилике када се музика 
изводи; 

 изражава се покретима за време 
слушања музике;  

 вербализује свој доживљај 
музике; 

 идeнтификуje ефекте којима 
различити елементи музичке 
изражајности (мeлoдиjа, ритам, 
тeмпо, динaмика) утичу нa тeлo 
и осећања;  

 анализира слушано дело у 
односу на извођачки састав и 
инструменте; 

 илуструје примере коришћења 
плесова и музике према намени 
у свакодневном животу (војна 
музика, обредна музика, музика 
за забаву...); 

 критички просуђује лош утицај 
прегласне музике на здравље; 

Најстарија фолклорна музичка традиција у 
Србији и светске баштине. 

Човек Антике 
Божанска природа музике: 
- митолошка свест античког човека; 
- музички атрибути богова; 
- музика и држава. 
Музика у храму и музика на двору; 
Примери различитих инструмената и музичких 
облика у античким цивилизацијама; 
Улога и место музике у античким 
цивилизацијама: Индија, Сумер/Вавилон, Кина, 
Египат, Грчка, Рим; 
Појава првих нотација, пентатоника;  

МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ 

Најстарији инструменти: тело, удараљке, 
дувачки, жичани; 
Удараљке – настанак, првобитни облик и развој; 
Ритмичке удараљке као најједноставнија група 
инструмената; 
Мелодијске удараљке; 

 
 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

 

 

Елементи музичке изражајности – тeмпo, 
динaмика, тoнскe бoje различитих глaсoва и 
инструмeната; 
Слушaњe вокалних, вoкaлнo-инструмeнтaлних и 
крaтких инструмeнтaлних кoмпoзициja, дoмaћих 
и стрaних кoмпoзитoрa; 
Слушање дела најстарије фолклорне традиције 
српског и других народа; 
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 понаша се у складу са правилима 
музичког бонтона; 

 пева и свира сaмoстaлнo и у 
групи; 

 примењује правилну технику 
певања (правилно дисање, 
држање тела, артикулација); 

 кроз свирање и покрет развија 
сопствену координацију и 
моторику; 

 користи различита средства 
изражајног певања и свирања у 
зависности од врсте, намене и 
карактера композиције; 

 искаже своја осећања у току 
извођења музике; 

 примењује принцип сарадње и 
међусобног подстицања у 
заједничком музицирању; 

 учeствуje у шкoлским 
прирeдбама и мaнифeстaциjaма; 

 користи могућности ИКТ-а за 
слушање музике и извођење; 

 користи музичке обрасце у 
осмишљавању музичких целина 
кроз пeвaњe, свирaњe и пoкрeт;  

 изражава своје емоције 
осмишљавањем мањих музичких 
целина; 

 комуницира у групи 
импрoвизуjући мање музичке 
целине глaсoм, инструмeнтом 
или пoкрeтом; 

 учествује у креирању шкoлских 

Слушање народних и умeтничких дeлa 
инспирисaних фoлклoрoм нaрoдa и нaрoднoсти, 
рaзличитoг сaдржaja, oбликa и рaспoлoжeњa, кao 
и музичких причa; 
 
 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

 

 

 
Пeвaње пeсама пo слуху самостално и у групи;  
Пeвaње пeсама из нотног текста солмизацијом; 
Извођење једноставних ритмичких и мелодијских 
мотива (у стилу) музике старих цивилизација 
певањем; 
Певање песама у комбинацији са покретом; 
Свирaњe пeсaмa и лaкших инструмeнтaлних дeлa 
пo слуху нa инструмeнтимa Oрфoвoг 
инструмeнтaриja и/или на другим 
инструментима;  
Свирање дeчjих, нaрoдних и умeтничких 
композиција из нотног текста; 
Извођење дeчиjих, нaрoдних и умeтничких игара; 
Извођење једноставних ритмичких и мелодијских 
мотива (у стилу) музике старих цивилизација на 
инструментима или покретом; 
 

 

МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО 

 
Крeирaњe прaтњe зa пeсмe ритмичким и звучним 
eфeктимa, кoристeћи притoм рaзличитe извoрe 
звукa; 
Крeирaњe пoкрeтa уз музику кojу учeници 
изводе; 
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прирeдби, догађаја и пројеката. 
 

Осмишљaвање музичких питaњa и oдгoвoрa, 
ритмичкa дoпуњaлкa, мeлoдиjскa дoпуњaлкa сa 
пoтписaним тeкстoм, сaстaвљaњe мeлoдиje oд 
пoнуђeних мoтивa; 
Импрoвизaциja мeлoдиje нa зaдaти тeкст; 
Импрoвизaциja диjaлoгa нa инструмeнтимa 
Oрфoвoг инструмeнтaриja и другим 
инструментима; 
Израда једноставних музичких инструмената; 
Реконструкција музичких догађаја у стилу старих 
цивилизација.  

Кључни појмови садржаја: покрет, ритам, мелодија, темпо, динамика. 
 
 
 

ИСТОРИЈА 

 

Циљ изучавања наставног предмета историја 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  развијању  
националног,  европског  и светског идентитета и духа толеранције код ученика. Задаци  наставе  историје  су  да  ученици,  
уочавајући  узрочно-последичне  везе, разумеју  историјске  процесе  и  токове,  улогу  истакнутих  личности  у  развоју  
људског друштва  и  да  познају  националну  и  општу  историју  (политичку,  економску,  друштвену, културну...), као и 
историју суседних народа и држава. 
Оперативни задаци 

- разумевање појма прошлости;  
- упознавање начина и значаја проучавања прошлости;  
- разумевање основних одлика праисторије и старог века;  
- разумевање основних временских одредница (деценија, век, миленијум);  
- оспособљавање за коришћење историјске карте;  
- стицање знања о догађајима и личностима који су обележили епоху старог века;  

упознавање са основним одликама античке културе.  
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ИЗ ИСТОРИЈЕ 

 
Садржај теме Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

УВОД У ИСТОРИЈУ 

ИС.1.1.1, именује и разликује основне временске одреднице. 
ИС.1.1.2, именује историјске периоде и зна редослед историјских периода. 
ИС.1.1.3, зна поделу на праисторију и историју. 
ИС.1.1.6, препознаје значење основних појмова из историје цивилизације. 
ИС.1.2.1, препознаје на основу карактеристичних историјских извора (текстуалних, сликовних, материјалних) о којој историјској појави,  догађају и 
личности је реч. 
ИС.1.2.2, препознаје разлику између текстуалног историјског извора и других текстова познатих ученику, који говоре о истим историјским појавама. 
ИС.3.1.1, уме да примени знање из историјске хронологије (уме прецизно да одреди којој деценији и веку, историјском периоду припада одређена 
година, личност и историјски феномен). 
ИС.3.2.1, уме да објасни специфичности важних историјских појмова и да их примени у одговарајућем историјском контексту. 

 
Прошлост и историја, 

наука о прошлости 

- Зна дефиницију појма историја, 
историјски извор, прошлост 

- Зна да наведе питања на која 
историја треба да одговoри 

-Именује врсте историјских извора 
-Зна где се чувају писани, а где 
материјални историјски извори 

- Зна да именује историјске 
периоде 

-Зна да хронолошки поређа 
историјске периоде 

-Примењује знања о врстама ист. 
извора на датим примерима 

- Самостално проналази примере 
ист. извора за одређену врсту 

извора 
- На скици дрвета уме самостално 

да обележи прошлост, садашњост и 
будућност 

- Самостално разграничава који се 
извори чувају у архивама, 
музејима, библиотекама... 

-Зна ко је Херодот 
- Зна да  наведе поделу прошлости 
- Зна да објасни шта је и на основу 

чега је извршена периодизација 
прошлости 

- Самостално проналази примере ист.извора 
из породичне и личне историје и сврстава их 

по категоријама 
- Уме да објасни зашто историју зовемо 

учитељицом живота 
-Уме да процени релевантност ист.извора за 

историјску науку 
-Уме да изврши селекцију ист.извора 

Време 

- Зна дефиницију  појмова: век, 
деценија, миленијум, ера, датум 

-Уме да  напише датум 
-Зна којим догађајем и када почиње 

хришћанска и исламска ера 
-Уме да препозна на једноставним 

-Уме самостално да одреди 
временско раздобље на примерима 
-  Уме да одреди колико је времена 

прошло између догађаја 
- Уме да означи године на ленти 

времена (пне и не) 

- Уме да примени знање из историјске 
хронологије ( уме прецизно да одреди којој 

деценији, веку припада одређена година) 
- Зна да одреди од које до које године пне и 

не трају одређене деценије, векови и 
миленијуми 
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примерима, уз помоћ наставника,  
временске одреднице 

- Уме да покаже на линији времена 
године пре и после нове ере 

 

- Уме да унесе дате године на ленту 
времена (редослед) 

 
 

ПРАИСТОРИЈА 

ИС.1.1.3, зна поделу на праисторију и историју. 
ИС.1.1.6, препознаје значење основних појмова из историје цивилизације. 
ИС.1.1.8, именује најважније појаве из опште историје. 
ИС.1.1.10, уме да наведе узроке и последице најважнијих појава из прошлости. 
ИС.1.2.3, препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми слике. 
ИС. 2.1.4, препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са пoјавама из  садашњости. 
ИС.2.1.6, зна и разуме узроке и последице важних историјских прекретница из опште историје. 
ИС.3.1.2, уме да објасни специфичности важних историјских појмова и да их примени у одговарајућем историјском контексту. 
ИС.3.1.5, разуме како су повезане појaве из прошлости и садашњости. 

Основне одлике 
праисторије (Камено 

доба и првобитне 
људске заједнице) 

- Зна дефиницију (хронолошки 
оквир- појава писма – IV 
миленијум п.н.е.) појма 

праисторија и мит 
- Именује праисторијска налазишта 

у Србији: Лепенски Вир и Винчу 
- Зна да наведе најзначајнија 

открића праисторије: ватра, точак, 
метал 

- На карти, уз помоћ наставника, 
уме да покаже главна 

праисторијска налазишта у Србији 
-Уме у локалном музеју, 

локалитету покаже историјски 
извор везан за праисторију 

-Уме да објасни поделу праисторије 
на камено и метално доба и да их 

хронолошки разврста 
- Уме да објасни настанак 
земљорадње, сточарства и 
занатства у праисторији 

- Уме самостално, на карти, да 
покаже главна праисторијска 

налазишта у Србији 
-Уме да исприча мит о постанку 

човека 
- Зна дефиницију многобожачке 

религије 
-Уме у локалмом музеју да разврста 

праисторијске периоде по врсти 
историјских извора 

- Уме да процени и просуди о напретку 
људског друштва кроз праисторијске 

периоде:развој привреде, организацију 
друштва... 

- Уме да повеже настанак приватне својине са 
настанком државе и крајем праисторије 

- Уме самостално да уочи разлику између 
историјских извора из паристорије и историје 

из посете локалном музеју 
Основне одлике 

праисторије (Метално 
доба) 

СТАРИ ВЕК 

ИС.1.1.6, препознаје значење основних појмова из историје цивилизације. 
ИС.1.1.8, именује најважније појаве из опште историје. 
ИС.1.1.9, зна на којем простору су се одиграле најважније појаве и догађаји из националне и опште историје. 
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ИС.1.1.10, уме да наведе узроке и последице најважнијих појава из прошлости. 
ИС.1.2.1, препознаје на основу карактеристичних историјских извора (текстуалних, сликовних, материјалних) о којој историјској појави, догађају и 
личности је реч. 
ИС.1.2.4, уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми историјске карте у којој је наведена легенда. 
ИС.2.1.1, уме да повеже личност и историјски феномен са одговарајућом временском одредницом и историјским периодом. 
ИС.2.1.2, препознаје да постоји повезаност националне, регионалне и светске историје. 
ИС.2.1.4, препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са пoјавама из  садашњости. 
ИС.2.1.6, зна и разуме узроке и последице важних историјских прекретница из опште историје. 
ИС.2.2.1, уме да закључи о којем догађају, феномену и личности је реч на основу садржаја карактеристичних писаних историјских извора. 
ИС.2.2.5, препознаје да постоји пристрасност у појединим тумачењима историјских личности, догађаја, феномена. 
ИС.3.1.2, уме да објасни специфичности важних историјских појмова и да их примени у одговарајућем историјском контексту. 
ИС.3.1.3, зна специфичне детаље из националне и опште историје. 
ИС.3.1.6, уме да закључи зашто је дошло до одређених историјских догађаја и које су последице важних историјских дешавања. 
ИС.3.2.1, уме да објасни специфичности важних историјских појмова и да их примени у одговарајућем историјском контексту.   
ИС.3.2.2, уме да анализира и процени релевантност историјског извора. 
ИС.3.2.3, уме да анализира и процени ближе хронолошко порекло извора. 

СТАРИ ВЕК - СТАРИ ИСТОК 

Основна обележја 
Старог истока (Стари 

Египат) 

-Уме на карти да покаже,  уз помоћ 
наставника, Египат и Нил 

-Зна да спомене поделу на Горњи и 
Доњи Египат 

-Зна ко је фараон 
-Зна да наведе структуру 

египатског друштва и државе 
Зна да наведе најпознатија 

божанства 

-Зна које су престонице Старог 
Египта 

-Уме да дефинише појам фараон, 
велики везир 

-Уме да изврши поделу на старо, 
средње и ново краљевство 

-Зна како се зову гробнице владара 
и да наведе најпознатије 

 

-Зна ко су најпознатији фараони Старог 
Египта и зашто: Менес, Кеопс, Ахмозе, 

Рамзес II 
-Зна да наведе улоге и поља деловања 

божанства 
 

Основна обележја 
Старог истока (Стара 

Месопотамија) 

-Уме на карти да покаже,  уз помоћ 
наставника, Месопотамију, Тигар и 

Еуфрат 
-Уме да наведе целине Сумер и 

Акад 
-Уме да наведе целине Вавилонско 

царство и Асирско царство 
-Уме да наведе Персијско царство 

-Уме да наведе најзначајнија 
божанства 

-Зна шта је то Хамурабијев законик 
-Уме да изанализира поједине 

чланове   Хамурабијевог законика 
-Уме на карти да покаже Сумер, 

Акад, Вавилон, Асирију и Персију 
и зна им главне градове 

-Уме да наведе најпознатија 
књижевна дела и објекте 

-Зна како се зову свети објекти са 
простора Месопотамије 

-Може самостално да упоређује Сумер, Акад, 
Вавилон, Асирију и Персију као и да наведе 

најзначајније битке на тим просторима 
-Зна ко је најпознатији владар Акада и зашто 

– Саргон 
-Зна ко је најзначајнији владар Вавилона и 

зашто – Хамураби 
-Зна ко је најзначајнији владар Асирије и 

зашто – Асурбанипал 
-Зна ко је најзначајнији владар Персијског 
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 царства и зашто – Кир II 
-Зна да наведе улоге и поља деловања 

божанства 

Култура народа Старог 
истока 

-Уме да дефинише појам Стари век 
-Уме хронолошки и просторно да 

дефинише настанак првих држава у 
долинама Нила, Тигра и Еуфрата 

(IV миленијум п.н.е)  уз помоћ 
наставника 

-Уме на карти да покаже,  уз помоћ 
наставника, Египат и Нил и 

Месопотамију, Тигар и Еуфрат 
-Уме да објасни разлику између 

појмова роб и робовласник 
- Зна да наведе титуле владара: цар 
-Уме да дефинише појам пирамида 

и да је прпозна на слици 
-Зна да именује политеизам и 

монотеизам 
-Уме да објасни разлику између 

политеизма и монотеизма 
- Препознаје на примерима врсте 

писама Старог истока и материјале 
на којима су писани (пре свега 

алфабет) 
-Зна шта је Библија 

-Зна ко су Јевреји и повезује их са 
монотеизмом - Јудаизмом и 

Библијом и Јерусалимом 

-Уочава и објашњава везе између 
настанка првих заједница људи и 
њиховог живота око река и мора 

(воде) 
-Уме да категорише слојеве 
робовласничког друштва по 
економским, политичким и 
социјалним критеријумима 
- Уме самостално да покаже 

наведене географске појмове на 
карти 

-Уме да објасни настанак алфабета 
-Уме да упореди Египат и 

Месопотамију 
-Зна на карти да покаже Јерусалим 
- Зна да је синагога верски објекат 

Јевреја 

-Уме да опише власт владара на подручјима 
Старог истока 

-Зна да препозна на примерима клинопис и 
хијероглифе 

-Уме да процени о значају религије и 
свештенства у управљању државом и у 

обичном животу 
 

СТАРИ ВЕК - СТАРА ГРЧКА 

Најстарији период 
грчке историје 

- Уме да пронађе на карти, уз 
помоћ наставника, Крит, 

Средоземно море и Малу Азију 
- Зна да наведе појмове колонија и 

колонизација, еп 
-Зна ко је Хомер и зна да именује 

-Уме да објасни називе: Илијада, 
Одисеја, Тројански рат, Ахил, 

Херакле, 
-Уме на карти да покаже Троју и 

Микену 
- Уме самостално да опише бар два 

- Уме да покаже путеве грчке колонизације 
- Зна који појмови су се до данас задржали из 

овог периода историје 
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његова дела мита из овог периода 

Грчки полиси  -  
Спарта и Атина 

-Зна да објасни појмове полис, 
колонизација, аристократија, 

демократија, уз помоћ наставника 
-Зна ко је Перикле 

-Зна да именује најзначајније 
полисе: Спарту и Атину и да их 

покаже на карти 
-Препознаје грчке полисе као 

робовласничке 
-Зна да именује Грке, народ који је 

створио полисе 

- Уме да изради упоредну табелу 
Спарте и Атине (државно, 

друштвено уређење, савези, 
територија) 

Уме целовито да објасни државно уређење 
Атине: архонти, народна скупштина, ареопаг) 
и друштвено уређење Атине: аристократија и 

демос 

Грчко-персијски 
ратови 

- Зна хронолошки да одреди Грчко-
персијске ратове ( ½ V в. п.н.е.) 

-Уз помоћ наставника уме да 
покаже на карти Атину, Спарту, 

Персију 
-Зна да именује победнике Грчко-
персијских ратова и пелопонеског 

рата, уз помоћ наставника 

-Уме на карти да покаже: 
најважније битке Грчко-персијских 

ратова 
- Зна да опише Грчко-персијски и 
Пелопонески рат (431- 404.г.п.н.е.) 
- На примеру Леониде уме да уочи 
елементе патриотизма и храбрости 

-Зна победнике оба рата 

- Уме да на основу ист.извора анализира 
тактику и стратегију, предности и мане грчке 

и персијске војске 
- Уме да анализира моћ Атинског поморског 

савеза и Пелопонеског савеза 
- Зна да опише Маратонску битку 

- Зна течно да опише последице ратова Пелопонески рат 

Грчка култура 
(религија, олимпијске 

игре, митологија) 

-Зна да објасни појмове: 
филозофија, Олимпијске игре, 

политеизам, мит  уз помоћ 
наставника 

-Зна да именује грчке богове: Зевса, 
Херу, Атину, Посејдона 

- Уме да одреди век када су се 
организовале прве ОИ 

- Зна да именује грчко писмо 
(алфабет) 

- Зна ко су Херодот и Тукидид 
- Зна да опише Олимпијске игре, уз 

помоћ наставника 
- Разликује Олимпију и Олимпијаду 
- Уме да израчуна колико је година 

прошло од првих ОИ 
-Зна да наброји стилове у грчкој 

архитектури: дорски, јонски и 
коринтски и да их препозна на 

сликама 

- Зна када су организоване прве ОИ ( 776. г. 
п.н.е.) 

-Уме да опише самостално ОИ (трајање, 
учешће, Зевс, ловоров венац) 

-Препознаје у садашњости остатке грчке 
архитектуре и културе (алфабет, ОИ, науке: 

историја, филозофија, драма...) 
 

Грчка култура 
(уметност, наука, 

свакодневни живот) 

СТАРИ ВЕК - ХЕЛЕНИСТИЧКО ДОБА И ЊЕГОВА КУЛТУРА 

Хеленистичко доба и -Зна где се налази Балканско -Зна да опише владавину -Зна да опише битку код Гаугамеле 
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његова култура полуострво, Персија 
-Зна ко је и када је владао 
Александар Велики (336-

323г.п.н.е.) 
-Препознаје да је за Александра 

Македонског везан појам 
хеленизам 

-Зна дефиницију хеленистичке 
културе 

Александра Македонског 
-Зна на слици да препозна мозаик 

- Уме да покаже ширење 
Александрове државе 

-Зна да објасни појам хеленистичке 
културе 

 

- Зна да Александрију покаже на карти и зна 
зашто је важна 

- Уме да повеже слабљење грчких полиса у 
међусобним ратовима, ширење Македонске 

државе, стварање хеленистичке културе, 
распад Александрове државе 

-Уме да покаже поделу Александрове државе 
на карти 

СТАРИ ВЕК - СТАРИ РИМ 

Постанак Рима 

- Зна на карти да покаже: Италија, 
Рим 

-Зна хронолошки редослед римског 
државног уређења и титула краљ и 

цар 
- Зна дефиницију појма Република 

- Зна да објасни значај Народне 
скупштине, уз помоћ наставника 

- Зна ко су робови, а ко 
робовласници 

 

- Зна како се зове полуострво где је 
настала Римска држава и како се 

зове држава кја се данас тамо 
налази 

- Зна хронолошки прецизно када је 
било оснивање Рима 753.г.п.н.е. 

- Зна да објасни зашто је Рим 
најразвијенија робовласничка 

држава Старог века 
- На ленти времена уме да 

хронолошки одреди периоде 
Римске историје 

-Зна да опише друштвено уређење Рима: 
патрицији и плебејци 

- Уме да упореди друштвена уређења држава 
Старог века, које су раније учили 

- Зна ко су конзули 
-Зна да опише значај 

Народне скупштине и Сената у Римској 
републици 

 
 

Рим - светска сила 
старог века 

- Зна дефиницију Провинције 
- Зна ко је Гај Јулије Цезар 

- Зна да опише римску војску на 
основу слике војника 

 

- Зна где се налази Картагина 
– Зна да опише Пунске ратове ( Ко 

ратује? Узрок? Ток? Време?) 
-Са карте зна да прочита називе 

римских провинција 
- Зна у основним цртама да опише 

ширење Римске државе 

- Зна да покаже на карти битку код Кане 
216.г.п.н.е. 

- Зна да објасни појам Пирова победа 
- Зна да именује најзначајнијег војсковођу 

Пунских ратова – Ханибала 
-Са карте зна да прочита називе римских 

провинција и повеже их са именима 
данашњих држава, које се ту налазе 

 

Рим у доба царства 

- Зна шта је то Трајанова табла 
- Зна да покаже, уз помоћ 

наставника, на карти:  Сингидунум, 
Наисус, Сирмијум, Гамзиград , 

Константинопољ 

- Зна ко су: Октавијан Август и 
Константин Велики ( 306-337) и у 

чему је њихов значај 
- Зна на карти да покаже:Римске 

провинције на тлу Србије 

- Зна ко је Трајан и његов значај 
- Зна хронолошки прецизно оснивање 

Константинопоља 330.г 
- Уз помоћ карте, може да именује државе, 

које се данас налазе на местима некадашњих 
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- Зна ко су: Октавијан Август и 
Константин Велики ( 306-337) 

 

- Зна да објасни појам романизација 
 

римских провинција, као и градове, који су 
настали на местима некадашњих римских 

градова на Балкану 

Римска Култура 

- Зна да примени појам политеизам 
на примеру римске религије 

- Зна да именује главне римске 
богове: Јупитера, Марса и Венеру 

 

- Зна ко је Тацит и у чему је његов 
значај 

-Уме да препозна остатке римске 
културе на сликама (Колосеум, 

аквадукт, латиница, славолуци...) 
-Зна да објасни појам романизација 

- Зна да упореди основне грчке и римске 
богове 

- Уме да препозна елементе римске културе у 
календару, именима планета 

 

Хришћанство 

- Повезује Хришћанство са 
монотеизмом 

- Зна ко је оснивач хришћанства 
(Исус Христ) 

-Зна да покаже на карти Јерусалим 
- Зна ко су апостоли и у чему је 

њихов значај 
- Зна да именује свету књигу 

хришћана (Библија) и из чега се 
састоји (Стари и Нови завет и 

јеванђеља) 
- Зна да препозна симболе 

хришћанства 

- Зна да објасни зашто су били 
прогони хришћана 

- Зна хронолошки прецизно када и 
којим документом је признато 
хришћанство (Милански едикт 

313.г.) 
-Зна да опише делатност Исуса 

Христа 
 

-Зна који владар је признао хришћанство у 
Римском царству 

- Уме да објасни значај Божића и Васкрса за 
хришћане 

Пад Западног римског 
царства 

- Зна хронолошки прецизно када је 
био пад Западног Римског царства 

476.г 
- Зна да објасни ко су варвари и 

шта је то велика сеоба 
- Зна ко су Хуни и уме да их опише 

на основу слике 

- Зна да објасни поделу Римског 
царства крајем IV в и да је покаже 

на карти 
-Зна ко су Вандали и уме да објасни 
њихову улогу у пропадању Царства 
-Зна да објасни узроке пропадања 

Рисмког царства 

- Зна којим догађајем и када је почела Велика 
сеоба народа 

(Пролазак Хуна кроз Врата народа 375.г.) 
- Зна ко су Готи и какав је њихова улога у 

пропадању Рисмког царства 

Завршни час 

Праисторија и Стари век 

Систематизација знања кроз квиз,  израду ленте времена, мапу ума, упоредну табелу са најзначајнијим догађајима и 
личностима за овај период од почетка времена до друге половине V века нове ере, израду ППТ-а, паноа. 

 

ГЕОГРАФИЈА 

Географија је обавезан наставни предмет и изучава се  у другом образовном циклусу обавезног образовања и васпитања. Географска знања су  
значајна компонента опште културе сваког човека. Ученици кроз овај предмет упознају основне објекте, појаве и процесе у простору, њихове узрочно 
– последичне везе и на основу тога изграђују сопствено географско мишљење о  свом завичају, држави,континенту и свету као целини. Настава 
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Географије оспособљава ученике да користе географску карту, раде на терену и самостално  проналазе и анализирају  изворе географских 
информација. Кроз стечена знања ученици изграђују свест о значају свих геосфера као еколошког оквира за живот на Земљи и формирају одговоран 
однос према животној средини. Улога Географије огледа се и у  развијању толерантног става према различитим народима, њиховим културама и 
начину живота. 
Циљ наставе географијеје усвајање знања о природногеографским и друштвеногеографским објектима, појавама и процесима и њиховим међусобним 
везама и односима у међупростору. Настава географије треба да допринесе стварању реалне и исправне слике о свету као целини и месту и улози 
наше државе у свету. 
Задаци наставе географије су вишеструки. Настава географије треба да допринесе:  
 Стицању знања о основним објектима, појавама и процесима у васиони; 
 Картографском описмењавању, употреби географских карата и других извора информација у процесу учења и истраживања у свакодневном 

животу; 
 Стицање знања о објектима, појавама и процесима у географском омотачу Земље и у непосредном окружењу; 
 Разумевању узрочно-последничне повезаности појава и процеса у географском омотачу; 
 Развијању географског мишљења заснованог на повезаности и међуусловљености географских појава и процеса у простору и времену; 
 Развијању естетских  опажања и осећања проучавањем и упознавањем природних и других феномена у геопростору; 

Развијање ставова о превентиви, заштити и унапређењу животне средине.. 
         
 

ОБЛАСТ/ТЕМА 
ИСХОДИ 

По завршеној области/теми 
ученик ће бити у стању да: 

САДРЖАЈИ 

ЧОВЕК И ГЕОГРАФИЈА 

– повеже постојећа знања о 
природи и друштву с 
географијом као науком; 
– повеже географска знања о 
свету саисторијским развојем 
људског друштва и 
научнотехничким прогресом; 
– на примерима покаже значај 
учења географије за свакодневни 
живот човека; 
– разликује одговорно од 

– ширење географских 
хоризоната и велика 
географска открића; 
– одговорност човека према 
планети Земљи; 
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неодговорног понашања према 
природним ресурсима и 
опстанку живота на планети 
Земљи; 

ВАСИОНА 

– разликује појмове васиона, 
галаксија, Млечни пут, Сунчев 
систем, Земља; 
– објасни и прикаже структуру 
Сунчевог система и положај 
Земље у њему; 
– разликује небеска тела и 
наводи њихове карактеристике; 
– одреди положај Месеца у 
односу на Земљу и именује 
Месечеве мене; 
 

– васиона, галаксија, 
Млечни пут, звезде, 
сазвежђа; 
 
– Сунчев систем: Сунце, 
планете, сателити, Месец, 
месечеве мене, астероиди, 
комете, метеори; 

ОБЛИК ЗЕМЉЕ И 
СТРУКТУРА ЊЕНЕ 
ПОВРШИНЕ 

– помоћу глобуса опише облик 
Земље и наведе доказе о њеном 
облику; 
– помоћу карте опише распоред 
копна и воде на Земљи и наведе 
називе континената и океана; 
–на примерима објасни деловање 
Земљине теже на географски 
омотач;  

– облик и димензије Земље, 
распоред копна и воде на 
Земљи; 
– сила Земљине теже, 
глобус, екватор, полови; 

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА 
 
ЗЕМЉИНАКРЕТАЊА 

– разликује и објасни Земљина 
кретања и њихове последице; 
– повеже смер ротације са 
сменом дана и ноћи; 
– повеже нагнутост Земљине осе 

–ротација Земље и 
последице ротације:смена 
обданице и ноћи, привидно 
кретање Сунца, локално 
време; 
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с различитом осветљеношћу 
површинеЗемље; 
–повеже револуцију Земље са 
сменом годишњих доба на 
северној и јужној полулопти и 
појавом топлотних појасева; 

– револуција Земље и 
последице револуције: 
неједнака дужина обданице 
и ноћи током године, смена 
годишњих доба, календар, 
топлотни појасеви; 
 

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА 
 
 
УНУТРАШЊА ГРАЂА И 
РЕЉЕФ ЗЕМЉЕ 

– 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 хипоцентар и 
епицентар и наведе трусне зоне у 
свету и у Србији; 
– наведе поступке које ће 
предузети за време земљотреса; 
– опише процес вулканске 
ерупције и њене последице; 
– помоћу фотографија или 
узорака стена разликује основне 
врсте стена, описује њихов 
настанак и наводи примере за 

– постанак и унутрашња 
грађа Земље, литосферне 
плоче: кретање плоча, 
промена положаја 
континената; 
 
– вулканизам и земљотреси: 
елементи, настанак, зоне у 
свету и Србији, последице и 
поступање у случају 
земљотреса; 
 
– стене: магматске, 
седиментне, метаморфне; 
 
– постанак рељефа 
процесима набирања и 
раседања, планине, низије, 
надморска и релативна 
висина; 
 
– обликовање рељефа 
дејством воде (радом река, 
таласа, леда, растварање 
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њихово коришћење; 
– помоћу карте, цртежа и 
мултимедија објашњава настанак 
планина и низија и разликује 
надморску и релативну висину; 
– разликује ерозивне и 
акумулативне процесе; 
– наведе примере деловања 
човека на промене у рељефу 
(бране, насипи, копови); 

стена) и ветра; 
 
– човек и рељеф (позитивни 
и негативниутицаји); 

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА 
 
 
ВАЗДУШНИ ОМОТАЧ 
ЗЕМЉЕ 

– опише структуру атмосфере; 
– наведе временске промене које 
се дешавају у тропосфери 
(ветрови, падавине, облаци, 
загревање ваздуха итд.); 
– разликује појам времена од 
појма климе; 
– наведе климатске елементе и 
чиниоце и основне типовеклиме; 
– графички представи и чита 
климатске елементе 
(климадијаграм) користећи ИКТ; 
–користи дневне 
метеоролошке извештаје из 
медија и планира своје 
активности у складу с њима; 
–наводи примере утицаја човека 
на загађење атмосфере и 
предвиђа последице таквог 
понашања; 
– наводи примере утицаја 

– атмосфера (састав, 
структура изначај); 
 
– време и клима: климатски 
елементи и појаве 
(температура, притисак, 
влажност ваздуха, 
падавине, облачност, 
ветар); 
 
– климатски чиниоци, 
основни типови климе 
(атмосферске непогоде, 
утицај човека на климу); 



 
 

263 

атмосферских непогода на 
човека(екстремне температуре и 
падавине, град, гром, олуја); 

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА 
 
ВОДЕ НА ЗЕМЉИ 

– уочава и разликује на 
географској карти океане, већа 
мора, заливе и мореузе; 
– наведе и опише својства 
морске воде; 
– помоћу карте прави разлику 
између речне мреже и речног 
слива; 
– наведе и опише елементе реке 
(извор, ушће, различити падови 
на речном току); 
– разликује типове језерских 
басена према начину постанка; 
– наведе узроке настанка поплава 
и бујица и објасни последице 
њиховог дејства; 
– наведе поступке које ће 
предузети за време поплаве и 
после ње; 
– наведе примере утицаја човека 
на загађивање вода и предвиђа 
последице таквог понашања; 

– Светско море и његова 
хоризонтална подела, 
својства морске воде 
(сланост, температура, боја, 
провидност, кретање 
морске воде (таласи, 
цунами, плима и осека, 
морске струје); 
 
– воде на копну: подземне 
воде и извори, реке, језера и 
ледници; 
 
– човек и вода – појаве и 
бујице, заштита воде од 
загађења; 
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ПЛАНЕТА ЗЕМЉА 
 

БИЉНИ И ЖИВОТИЊСКИ 
СВЕТ НА ЗЕМЉИ 

– помоћу карте повеже 
климатске услове с 
распрострањеношћу живог света 
на Земљи; 
– помоћу карте наведе природне 
зоне и карактеристичан живи 
свет у њима; 
– опише утицај човека на 
изумирање одређених биљних и 
животињских врста; 
– наведе примере за заштиту 
живог света на Земљи. 

– распростирање биљног и 
животињског света на 
Земљи; 
 
– угроженост и заштита 
живог света. 
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ЛИСТА СТАНДАРДА 

 
ГЕ.1.1.1. разуме појам оријентације и наводи начине оријентисања. 
ГЕ.1.1.3. препознаје и чита географске и допунске елементе карте. 
ГЕ.1.2.2. описује облик Земље и препознаје појаве и процесе везане за њена кретања. 
ГЕ.1.2.3. именује Земљине сфере (литосферу, атмосферу, хидросферу, биосферу) и препознајењихове  
основне одлике. 
ГЕ.1.3.1. познаје основне појмове о становништву и насељима и уочава њихов просторни распоред. 
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 ГЕ.1.4.1. препознаје основне природне и друштвене одлике наше државе. 
ГЕ.1.4.2. именује континенте и препознаје њихове основне природне и друштвене одлике. 
ГЕ.2.1.1. одређује стране света у простору и на географској карти. 
ГЕ.2.1.2. одређује положај места и тачака на географској карти. 
ГЕ.2.1.3. препознаје и објашњава географске чињенице – објекте, појаве, процесе и односе који су  
  представљени моделом, сликом, графиком, табелом и схемом. 
ГЕ.2.1.4. приказује понуђене географске податке на немој карти картографским изражајним  
  средствима (бојама, линијама, простим геометријским знацима, симболичким знацима...),  
  графиком, табелом и схемом. 
ГЕ.2.2.2. разликује и објашњава географске чињенице – објекте, појаве, процесе и односе у Земљиним  
  сферама (литосфери, атмосфери, хидросфери, биосфери). 
 ГЕ.2.3.1. разликује и објашњава кретање становништва (природно и механичко) и структуре  
  становништва. 
ГЕ.2.4.1. описује природне и друштвене одлике наше државе и наводи њене географске регије. 
 ГЕ.2.4.2. описује природне и друштвене одлике континената и наводи њихове географске регије.ГЕ.3.1.1. доноси закључке о 
просторним (топографским) и каузалним везама географских 

 чињеница – објеката, појава, процеса и односа на основу анализе географске карте. 
ГЕ.3.2.2. објашњава физичко-географске законитости у географском омотачу  

(климатску и биогеографску зоналност) и наводи мере за његову заштиту, обнову и  
унапређивање. 

ГЕ.3.3.1. објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај становништва и насеља. 
ГЕ.3.3.2. објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај привреде и привредних делатности. 
ГЕ.3.4.1. објашњава географске везе (просторне и каузалне, директне и индиректне) и законитости (опште и посебне) у нашој 
земљи и уме да издвоји географске регије. 
ГЕ.3.4.3. објашњава географске везе (просторне и каузалне, директне и индиректне) и законитости (опште и посебне) на 
ваневропским континентима и уме да издвоји географске регије. 
 
МАТЕМАТИКА 

Назив предмета МАТЕМАТИКА 

Циљ Циљ учења математике је да ученик, овладавајући математичким концептима, знањима и 
вештинама, развије основе апстрактног и критичког мишљења, позитивне ставове према 
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математици,  способност комуникације математичким језиком и писмом и примени стечена 
знања и вештине у даљем школовању и решавању проблема из свакодневног живота, као и 
да формира основ за даљи развој математичких појмова. 

Разред пети 

Годишњи фонд часова 144 часа 

 

ИСХОДИ 

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

 
− израчуна вредност једноставнијег бројевног израза 

и реши једноставну линеарну једначину или 
неједначину (у скупу природних бројева) 

− реши једноставан проблем из свакодневног живота 
користећи бројевни израз, линеарну једначину или 
неједначину (у скупу природних бројева) 

− примени правила дељивости са 2, 3, 4, 5, 9, 25  и 
декадним јединицама 

− разликује просте и сложене бројеве и растави број 
на просте чиниоце 

− одреди и примени НЗС и НЗД 
− изводи скуповне операције уније, пресека, разлике 

и правилно употребљава одговарајуће скуповне 
ознаке 

− правилно користи речи и, или, не, сваки у 
математичко-логичком смислу 

− анализира односе датих геометријских објеката и 
запише их математичким писмом  

− опише основне појмове у вези са кругом  (центар, 
полупречник, тангента, тетива) и  одреди положај 
тачке и праве у односу на круг 

− нацрта праву паралелну датој правој користећи 
геометријски прибор 

− упореди, сабира и одузима дужи, конструктивно и 

ПРИРОДНИ 
БРОЈЕВИ И 
ДЕЉИВОСТ 

Први део 
Својства операција сабирања, множења, 
одузимања и дељења у скупу N0. 
Дељење са остатком у скупу N0 (једнакост a = 

bq + r, 0 ≤  r <b). 
Својства дељивости; чиниоци и садржаоци 
природног броја.  
Дељивост са 2, 5 и декадним јединицама. 
Дељивост са 4 и 25.  
Дељивост са 3 и 9. 
Скупови и скуповне операције: унија, пресек и 
разлика. 

 
Други део 

Прости и сложени бројеви.  
Ератостеново сито 
Растављање природних бројева на просте 
чиниоце. 
Заједнички делилац и највећи заједнички 
делилац. Еуклидов алгоритам за налажење 
НЗД.  
Заједнички садржалац и најмањи заједнички 
садржалац. Веза између НЗД и НЗС. 
 

ОСНОВНИ Тачке и праве; односи припадања и распореда. 
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рачунски 
− преслика дати геометријски објекат централном 

симетријом и транслацијом 
− правилно користи геометријски прибор 
− идентификује врсте и опише својства углова 

(суседни, упоредни, унакрсни, углови на 
трансверзали, углови са паралелним крацима) и 
примени њихове узајамне односе  

− нацрта праву нормалну на дату праву користећи 
геометријски прибор 

− измери дати угао и нацрта угао задате мере 
− упореди, сабере и одузме углове рачунски и 

конструктивно  
− реши једноставан задатак применом основних 

својстава паралелограма (једнакост наспрамних 
страница и наспрамних углова) 

− прочита, запише, упореди и представи на бројевној 
полуправој разломке у оба записа и преводи их из 
једног записа у други  

− одреди месну вредност цифре у запису 
 децималног броја 

− заокругли број и процени грешку заокругљивања; 
− израчуна вредност једноставнијег бројевног израза 

и реши једноставну линеарну једначину и 
неједначину 

− реши једноставан проблем из свакодневног живота 
користећи бројевни израз, линеарну једначину или 
неједначину 

− одреди проценат дате величине 
− примени размеру  у  једноставним реалним 

ситуацијама 
− примени аритметичку средину датих бројева 
− сакупи податке и прикаже их табелом и кружним 

дијаграмом и по потреби користи калкулатор или 
расположиви софтвер 

ПОЈМОВИ 
ГЕОМЕТРИЈЕ  

Однос правих у равни; паралелност.  
Мерење дужине и једнакост дужи. 
Кружница и круг. Кружница и права. 
Преношење и надовезивање дужи. 
Централна симетрија. 
Вектор и транслација. 

УГАО 

 

 
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 

Први део 

Појам разломка облика a/b (а, b  N). 
Придруживање тачака бројевне полуправе 
разломцима. 
Проширивање, скраћивање и упоређивање 
разломака. 
Децимални запис разломка и  превођење у 
запис облика a/b (b ≠ 0). Упоређивање бројева 
у децималном запису.  
Заокругљивање бројева. 

 
Други део 

Основне рачунске операције с разломцима (у 
оба записа) и њихова својства. Изрази. 
Једначине и неједначине у скупу разломака. 

 
Трећи део 
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− 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 

Примене разломака (проценти, аритметичка 
средина, размера). Основна неједнакост p < 
(p+q)/2 < q.  

ОСНА 
СИМЕТРИЈА 

 

 

 
Осна симетрија у равни и њене особине.  
Оса симетрије фигуре. 
Симетрала дужи и конструкција нормале.  
Симетрала угла.  

Кључни појмови садржаја: операције са природним бројевима, скуповне операције, НЗС и НЗД, врсте углова и операције са 
угловима, операције са разломцима, проценат, симетрије и транслација. 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА  

 

Основне карактеристике програма математике су: усклађеност са програмом математике за први циклус основног 
образовања и васпитања, логичка повезаност садржаја и настојање, где год је то могуће, да садржаји претходе садржајима 
других предмета у којима се примењују. При избору садржаја и писању исхода за предмет математика узета је у обзир 
чињеница да се учењем математике ученици оспособљавају за: решавање разноврсних практичних и теоријских проблема, 
комуникацију математичким језиком, математичко резоновање и доношење закључака и одлука. Такође, у обзир је узета и 
чињеница да сам процес учења математике има своје посебности које се огледају броју година изучавања и недељног броја 
часова предмета и неопходности стицања континуираних знања. 
 Садржаји програма представљају основу за остваривање исхода, јер je њима обухваћено све оно што ученик треба да изгради 
на нивоу знања, које представља основни услов за остваривање исхода.  

Наставници у својој свакодневној наставној пракси, треба да се ослањају на исходе, јер они указују шта је оно за шта 
ученици треба да буду оспособљени током учења предмета у једној школској години. Исходи представљају очекиване и 
дефинисане резултате учења и наставе. Остваривањем исхода, ученици усвајају основне математичке концепте, овладавају 
основним математичким процесима и вештинама, оспособљавају се за примену математичких знања и вештина и 
комуникацију математичким језиком. Кроз исходе се омогућава остваривање и међупредметних компетенција као што су 
комуникација, рад са подацима и информацијама, дигитална компетенција, решавање проблема, сарадња и компетенција за 
целоживотно учење. 

 
Предлог за реализацију програма 

 
Ради лакшег планирања наставе даје се оријентациони предлог броја часова по темама (укупан број часова за тему, 
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број часова за обраду новог градива + број часова за утврђивање и систематизацију градива). Приликом израде 
оперативних планова наставник  распоређује укупан број часова предвиђен за поједине теме по типовима часова (обрада 
новог градива, утврђивање и увежбавање, понављање, проверавање и систематизација знања), водећи рачуна о циљу 
предмета и исходима. 

Природни бројеви и дељивост (34; 16+18) 
Основни појмови геометрије (17;7+10) 
Угао (17;7+10) 
Разломци (55; 23+32) 
Осна симетрија (13; 5+8) 
 
У наставном програму су садржаји појединих тема подељени на два или три дела, због тога што је пожељно 

комбиновати алгебарске и геометријске садржаје. Предложени редослед реализације тема: 
1. Природни бројеви и дељивост – први део; 
2. Основни појмови геометрије; 
3. Природни бројеви и дељивост – други део; 
4. Разломци – први део; 
5. Угао; 
6. Разломци – други део; 
7. Осна симетрија; 
8. Разломци – трећи део. 
Предложена подела тема и редослед реализације нису обавезни за наставнике, већ само представљају један од 

могућих модела. 
Напомена: за реализацију 4 писмена задатака (у трајању од по једног часа), са исправкама, планирано је 8 

часова. 
 
 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Наставни програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да 
планира како да оствари исходе, које методе и технике да примени, као и које активности ће за то одабрати. Дефинисани 
исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине која су ученику потребна за даље учење и свакодневни 
живот. Приликом планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање који одговарају активностима 
планираним за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи у програму разликују, да се неки могу лакше и брже 
остварити, док је за друге потребно више времена, више различитих активности и рад на различитим садржајима. Исходе 
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треба посматрати као циљ коме се тежи током једне школске године. Наставу у том смислу треба усмерити на развијање 
компетенција, и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода.  

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

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 
процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облика 
рада зависи од наставних садржаја које треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног 
одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  
 
 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
 

Природни бројеви и дељивост – Ова тема представља природну везу са градивом првог циклуса и у оквиру ње треба 
проширити и продубити знања која су ученици раније стекли. Обновити својства скупова N и N0 (претходник и следбеник) и 
подсетити се придруживања бројева тачкама бројевне полуправе. 

Кроз разноврсне задатке са изразима, једначинама и неједначинама из свакодневног живота, наставити са изграђивањем 
појмова бројевни израз, променљива, израз с променљивом и придруживање, користећи при томе и термине израз, формула, 
исказ. Код једначина и неједначина задржати се на једноставнијим облицима, у циљу усвајања концепта решавања датог 
проблема.   

Уочавати примере једноставнијих (функцијских) зависности у разним областима (придруживање по датом правилу 
бројева – бројевима, бројева – дужима, бројева – површинама и др.). При томе је важно коришћење дијаграма и табела 
(дијаграм тока алгоритма, табела резултата неког пребројавања или мерења и др). У овом делу треба користити и примере са 
геометријским облицима, у којима се појављује зависност међу величинама.  

У делу који се односи на дељивост, подсетити ученике да дељење у скупу природних бројева без остатка није увек 
могуће. Увести дељење са остатком, једнакост а=bq+r, 0≤r<b и скуп могућих остатака. Истаћи својства дељивости и 
анализирати дељивост збира, разлике и производа. 

Правила дељивости декадним јединицама и бројевима 2, 5, 4 и 25 увести тако да ученици сами откривају законитости и 
активно се укључују у процес истраживања и учења, док за правила дељивости са 3 и 9 треба ученике добро изабраним 
примерима водити до правила. Такође, ученици треба да уоче и везе између ових правила (нпр. ако је број дељив са 10, 
дељив је и са 2 и са 5). На овом узрасту, нагласак треба да буде на примени, а не на формалном начину излагања.  

На конкретним примерима подскупова N0, увести различите начине записивања скупова уз увођење појма празног 
скупа и бесконачног скупа. Увести основне појмове о скуповима и математичком изражавању: скуп, елементи, подскуп, 
једнакост скупова, празан скуп, са одговарајућим знацима; скуповне операције: унија, пресек, разлика и одговарајуће ознаке. 
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Коришћењем примера из текућих садржаја, посебно аритметичких и касније геометријских, даље осмишљавати појам скупа, 
изграђивати математички језик и уносити прецизност у изражавању. На подесним примерима илустровати математичко-
логичку употребу речи: сваки, неки, или, и, не, следи (ако...онда). Скуповне операције над два скупа треба илустровати 
разноврсним примерима са природним бројевима, уз коришћење Венових дијаграма и без њих. Поред тога, ученици треба да 
решавају задатке у којима се скуповне операције примењују на скупове делилаца, односно садржалаца бројева, што 
представља добар увод за увођење појмова највећи заједнички делилац и најмањи заједнички садржалац.  

Увести појмове простог и сложеног броја, објаснити поступак Ератостеновог сита и поступак растављања природних 
бројева на просте чиниоце и одређивања највећег заједничког делиоца и најмањег заједничког садржаоца, Еуклидов 
алгоритам (на конкретним примерима) и везу између НЗД и НЗС, и оспособити ученике за њихови примену у проблемским 
задацима.  

 
Основни појмови геометрије – Главни циљ теме јесте да успостави природни прелаз на више нивое разумевања 

геометрије, са нивоа визуелизације (на коме су базирани садржаји геометрије у првом циклусу), на нивое анализирања и 
апстракције (одн. неформалне дедукције). Нови ниво подразумева описивање и репрезентације геометријских објеката на 
природном и формалном језику, анализирање односа међу објектима. Ученици усвајају елементе дедуктивног закључивања 
(правилно формулисање тврђења; правилно закључивање, правилно коришћење везника и, или, а нарочито ако...онда). 
Садржаје треба да прате задаци у којима се истиче правилно изражавање, договорено означавање, коректно цртање, и којима 
се подстиче логичко-комбинаторно размишљање.  

Полазећи од појмова тачке и праве и односа припадања и распореда увести појам дужи и појам полуправе и начине 
њиховог обележавања. Неформално истаћи очигледне истине које се односе на наведене појмове и односе.  

Разматрати однос две праве у равни; формулисати као очигледну истину да за сваку праву и тачку ван ње постоји 
јединствена права која пролази кроз дату тачку и паралелна је датој правој; заједно са овом чињеницом показати цртање 
(обичним и троугаоним лењиром) праве паралелне датој правој кроз тачку која јој не припада. Кроз задатке истаћи 
симетричност и транзитивност паралелности (без увођења тих појмова), као и области на које је подељена раван задатим 
правама. Као посебно важне области (заједно са границом) истаћи троуглове и паралелограме и начине њиховог означавања.  

Објаснити практичан значај стандарних јединица мере и потребу за деловима јединице мере. Изражавати дужине 
вишеименованим бројевима и истаћи претварање у једноимене најнижих јединица. Једнакост дужи увести као једнакост 
њихових дужина (уз истицање да се једнакост не односи на једнакост дужи као скупова тачака).  

Увести појмове: кружница, круг, центар, полупречник, пречник, лук, тетива и тангента. Однос две кружнице, односно 
два круга разматрати на конкретним примерима и задацима. 

Користити шестар као геометријски инструмент за цртање кружница, упоређивање дужи и операције над њима. 
Конструктивно упоређивање, сабирање и одузимање дужи повезати са мерењем. У задацима користити изломљене 

линије (отворене и затворене) без експлицитне дефиниције и увести појам обима затворене изломљене линије.  
Централном симетријом пресликавати тачке, дужи, кружнице, троуглове, квадрате и правоугаонике. Истаћи основне 

особине централне симетрије и повезати их са особинама паралелограма.  
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Увести појмове усмерених дужи и вектора (интензитет, правац, смер). Транслацијом („паралелним преношењем“) 
пресликавати тачке, дужи, кружнице, троуглове, квадрате и правоугаонике и остале једноставне фигуре, користећи при томе 
геометријски прибор. Истаћи основне особине транслације и повезати их са особинама паралелограма. 

 
Угао – Угаону линију увести као унију две полуправе са заједничким почетком. Истаћи разлику између конвексне и 

неконвексне области. Угао увести као унију угаоне линије и једне од поменутих области, али даља разматрања ограничити 
само на конвексне углове. Увести и означавање углова малим словима грчког алфабета. Користећи се механичким моделима 
(кретање клатна, лепеза и сл.) мотивисати придруживање кружних лукова (и одговарајућих тетива) угловима. Једнаке углове 
увести као углове чије су одговарајуће тетиве у круговима једнаких полупречника једнаке. На ово објашњење надовезати 
конструктивно преношење углова помоћу шестара и лењира, а затим и конструктивно упоређивање, сабирање и одузимање 
углова  

Развити код ученика вештину мерења и цртања угла помоћу угломера. Повезати једнакост углова са једнакошћу 
њихових мера. Увести делове степена (минуте и секунде) и поступке сабирања и одузимања мера углова.  

Објаснити једнакост унакрсних углова и увести нормалност правих. Ученике треба оспособити да цртају нормалу на 
праву из дате тачке употребом троугаоног лењира, а након истицања нормалности тангенте и одговарајућег полупречника, и 
за цртање тангенте на кружницу у задатој тачки кружнице. Објаснити шта се подразумева под растојањем тачке од праве. 
Под углом између правих које нису међусобно нормалне подразумевати одговарајући оштар угао.  

Истаћи углове које образује трансверзала две паралелне праве. Када трансверзала није нормална на паралелним 
правама, добијене углове поделити на оштре и тупе и истаћи да су сви углови исте врсте међусобно једнаки.  

Обновити једнакост наспрамних страница паралелограма, и извести једнакост наспрамних углова паралелограма. 
Објаснити шта се подразумева под растојањем између две паралелне праве. Истаћи односе углова са паралелним крацима.  

 
Разломци – Појам разломка, као дела целине, ученици су упознали у првом циклусу. На почетку увести појмове правог 

односно неправог разломка, као и мешовитог броја. Претварање мешовитог броја у неправи разломак и обрнуто, повезати са 
поступком дељења са остатком.  

Геометријску интерпретацију ненегативних рационалних бројева уводимо помоћу бројевне полуправе. Примери за то 
треба да буду разноврсни, имениоци разломака не треба да буду већи од 10, а ученици треба да схвате важност избора 
јединичне дужи за прецизно приказивање датих разломака. Бројевна полуправа се може користити и за упоређивање 
разломака. 

Проширивање и скраћивање разломака уводити на основу особине количника да се он не мења када се и дељеник и 
делилац помноже, односно поделе истим бројем различитим од нуле. Скраћивање разломка до несводљивог повезати са 
познатим поступком налажења највећег заједничког делиоца бројиоца и имениоца. На примерима показати да се скраћивање 
може извести и поступно, али да је претходни поступак ефикаснији. 

Упознати ученике са различитим начинима упоређивања разломака. Примере који се користе треба илустровати 
помоћу кружних исечака или фигура у квадратној мрежи и на тај начин повезати овај део теме са темама из геометрије (нпр. 
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угао и мерење угла). 
Увођење децималног записа разломка и њихово приказивање на бројевној полуправој повезати са мерењем дужине, 

масе и запремине течности, коришћењем примера из свакодневног живота. Превођење разломака у децимални запис 
започети са разломцима који се могу свести на децималне разломке, а након тога увести и појам периодичног децималног 
записа.  

Сабирање и одузимање разломака увести свођењем на заједнички именилац, с тим што на почетку не треба 
инсистирати на најмањем заједничком садржаоцу. Множење разломака најлакше је илустровати у квадратној мрежи нпр. 
преко површине правоугаоника. Пре дељења разломака упознати ученике са појмом реципрочне вредности разломка и 
природног броја. Само дељење увести помоћу једноставних примера дељења разломка природним бројем и на крају 
уопштити да је дељење разломком исто што и множење његовом реципрочном вредношћу. 

Код сабирања, одузимања и множења децималних бројева користити аналогију са извођењем истих операција са 
природним бројевима. Код дељења увести прво дељење децималног броја природним, а након тога, кроз добро одабране 
примере, показати како се дељење децималних бројева своди на претходни случај.  

Упознати ученике са чињеницом да особине рачунских операција које су важиле у скупу природних бројева, важе и у 
скупу разломака. Код израза се треба задржати на примерима који нису сувише сложени, јер је циљ увежбавање извођења 
рачунских операција и примена њихових особина. Приликом обраде једначина и неједначина треба се задржати на 
једноставнијим примерима и користити аналогију са решавањем једначина и неједначина у скупу природних бројева. Треба 
имати у виду да су исходи који се односе на изразе, једначине и неједначине развојног типа, односно исходи који се развијају 
и током наредних разреда. 

Веома важан део ове теме су проблемски – текстуални задаци у којима се користе разломци и децимални запис 
разломака, помоћу којих се подстиче развој логичког начина мишљења. Могу се обрадити и разни проблеми из свакодневног 
живота, нпр. планирање кућног буџета којим се, поред увежбавања операција са децималним записом бројева, ствара и 
основа за развој финансијске писмености, а има и своју васпитну улогу. 

У делу који се односи на примену, потребно је ученике оспособити да процентни запис разломка, аритметичку средину 
и размеру повежу са проблемима из свакодневног живота (попусти, поскупљења, подела  новца у одређеној размери, 
израчунавање просечне оцене, висине или примена аритметичке средине у спорту).  

Увођење процентног записа разломка пожељно је обрадити кроз визуелне представе на дијаграмима (најпре квадрата 
подељеног на стотине, а затим произвољног правоугаоника, правилног многоугла или круга) и кроз ситуације у којима се 
проценат појављује, као што су израчунавања снижења или поскупљења неког производа, најпре за 25%, 50% и 75%, а након 
разумевања појма и концепта, и за било коју другу вредност. Кроз ове примере уједно се може увежбавати и превођење 
разломка у децимални и процентни запис,  кроз примере који изискују овакву врсту записа броја.  

Аритметичку средину је пожељно обрадити и вежбати на конкретним примерима (оцене у дневнику, спорт, кроз 
истраживачке задатке и сл.). 

Важно је правилно формирање и разумевање појма размере. Оспособити ученике за њено коришћење у пракси: при 
цртању и читању разних планова и графикона; при одређивању растојања; при решавању проблема поделе у датој размери и 
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при повећавању и смањивању слика. Обраду овог градива подредити практичном циљу, уз повезивање с већ упознатим 
садржајима математике и других предмета.  

Ова област је погодна за развијање разних других компетенција, кроз задатке који би од ученика изискивали различите 
врсте истраживања. Резултате истраживања ученици треба да представљају графички и на тај начин стекну осећај за 
упоређивање разломака у различитим записима. За исход који се односи на прикупљање података и приказивање података у 
табели и кружном дијаграму не постоји одговарајући садржај, јер је предвиђено да се на остваривању овог исхода ради током 
реализације целе теме. 

 
Осна симетрија – Код увођења појма осне симетрије од велике важности су: примери који се ученицима дају на 

непосредно посматрање и експериментисање и питања која ученицима постављамо како би дошли до њихових основних 
представа о најважнијим карактеристикама осне симетрије.  

Примере са осном симетријом започети на квадратној мрежи са осама симетрије које су идентичне са линијама мреже, 
са циљем да ученици самостално дођу до основних особина осне симетрије, а затим прећи на примере без квадратне мреже. 
Осном симетријом пресликавати тачку, дуж, круг, троугао, квадрат и правоугаоник, а приликом цртања користити 
геометријски прибор. 

Појам осносиметричне фигуре се такође усваја интуитивно, што значи да се низом примера указује да постоје фигуре 
које имају једну или више оса симетрија и фигуре које немају ту особину.  

Ученике научити да користећи геометријски прибор, конструишу симетралу дужи, симетралу угла, нормалу из тачке на 
праву и примене њихове особине у проблемским задацима. 

 
 
III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Саставни део процеса развоја математичких знања у свим фазама наставе треба да буде и праћење и процењивање 
степена остварености исхода, које треба да обезбеди што поузданије сагледавање развоја и напредовања ученика. Тај процес 
треба започети иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази. Прикупљање информација из различитих извора 
(свакодневна посматрања, активност на часу, учествовање у разговору и дискусији, самосталан рад, рад у групи, тестови) 
помаже наставнику да сагледа постигнућа (развој и напредовање) ученика и степен остварености исхода. Свака активност је 
добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а ученике треба оспособљавати и охрабривати да 
процењују сопствени напредак у остваривању исхода предмета. 
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БИОЛОГИЈА 

Циљ наставе и учења биологије је да ученик изучавањем живих бића у интеракцији са животном средином и 
биолошких процеса развије одговоран однос према себи и природи и разумевање значаја биолошке разноврсности 
и потребе за одрживим развојем. 
 
 

Редни 

број 
Наставна тема Обрада Остало УКУПНО 

I 
ПОРЕКЛО  И 

РАЗНОВРСНОСТ 
ЖИВОТА 

16 18 34 

II 
ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ КАО 
ОСНОВА ЖИВОТА 

5 6 11 

III 
НАСЛЕЂИВАЊЕ И 

ЕВОЛУЦИЈА 
3 4 7 

IV 
ЖИВОТ У 

ЕКОСИСТЕМУ 
4 8 12 

V ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ 4 4 8 

Укупно 32 40 72 
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ОБЛАСТ/ТЕМА 

ИСХОДИ 

По завршеној области/ теми ученик ће 
бити у стању да: 

 

САДРЖАЈИ 

 
 

 

 
 

 
 
 

ПОРЕКЛО И 
РАЗНОВРСНОСТ 

ЖИВОТА 
− истражује особине живих бића по 

познатој процедури и води рачуна 
о безбедности током рада 

− групише жива бића у 5 царстава према 
њиховим заједничким особинама 

 Жива бића, нежива природа и биологија. 
 Особине живих бића: ћелијска грађа, исхрана, дисање, 

излучивање, надражљивост, покретљивост, 
размножавање, раст и развиће. 

 Једноћелијски и вишећелијски организми. 
 Основе класификације: главни (морфолошки) 

карактери и особине важне за класификацију. 
Формирање скупова карактера који се уклапају једни 
у друге (груписање живих бића) 

 Исхрана. Храна као извор енергије и градивних 
супстанци потребних за обављање свих животних 
процеса. 

 Дисање као размена гасова у различитим срединама. 
 Излучивање.  
 Надражљивост.  
 Покретљивост – кретање. 
 Размножавање: бесполно и полно.  
 Раст и развиће. Дужина живота. Промене које човек 

пролази током развића; пубертет и полна зрелост. 
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ЈЕДИНСТВО 
ГРАЂЕ И 

ФУНКЦИЈЕ КАО 
ОСНОВА 
ЖИВОТА 

− идентификује основне прилагођености 
спољашње грађе 

живих бића на услове животне средине, 
укључујући и основне односе исхране и 

распрострањење 
− једноставним цртежом прикаже биолошке 

објекте које посматра и истражује и 
означи кључне детаље 

 
 

 Живот у воденој и копненој средини: 
 Живот у води – изглед, прилагођености на начин 

живота – речна шкољка, речни рак, шаран, 
штука, локвањ, дрезга или нека алга; 

 Живот на копну – изглед, прилагођености 
на начин живота –човек, срна, пас, мачка, 
јазавац, слепи миш, сова ушара, кокошка, 
шумскимрав, стрижибуба, храст, смрча, 
дивља ружа, љубичица, хајдучка трава, 
камилица, ливадарка; 

 Прилагођености на начин живота – жаба, 
комарац, вилин коњиц, чапља; 

 Живот под земљом – кртица, ровац, кишна 
глиста. 
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НАСЛЕЂИВАЊЕ 
И ЕВОЛУЦИЈА 

− прикупља податке о 
варијабилности организама унутар једне 
врсте, табеларно и графички их 
представља и изводи једноставне 
закључке 

− разликује наследне особине и особине 
које су резултат деловања средине, на 
моделима из свакодневног живота 

− поставља једноставне претпоставке, 
огледом испитује утицај срединских 
фактора на ненаследне особине живих 
бића и критички сагледава резултате 

− користи доступну ИКТ и другу 
опрему у истраживању, обради података и 
приказу резултата 

 Преношење особина са родитеља на потомке.  
 Разлике родитеља и потомака.  
 Разлике полног и бесполног 

             размножавања у настанку варијабилности. 
 Јединке унутар једне врсте се међусобно 

разликују (варијабилност) – узроци 
варијабилности: наслеђивање и утицај средине 
на развиће сваке јединке. 

 Варијабилност организама унутар врсте је 
предуслов за еволуцију. 
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ЖИВОТ У 

ЕКОСИСТЕМУ 

− доведе у везу промене у 
спољашњој средини (укључујући утицај 
човека) са губитком разноврсности 
живих бића на Земљи 

− направи разлику између одговорног и 
неодговорног односа 
према живим бићима у 
непосредном окружењу 

− предлаже акције бриге о биљкама и 
животињама у непосредном окружењу, 
учествује у њима, сарађује са осталим 
учесницима и решава конфликте на 
ненасилан начин 

− илуструје примерима деловање људи 
на животну средину и процењује 
последице таквих 
дејстава 

 Жива бића из непосредног окружења. 
 

 Позитиван и негативан утицај људи на жива 
бића и животну средину.. 

 Заштита живих бића и животне средине. Пројекат 
очувања природе у мом крају.  

 Дивље животиње као кућни љубимци – да или не. 
 Значај врста за човека (самоникло јестиво, 

лековито, отровно биље; животиње као храна и 
могући преносиоци болести, отровне 
животиње). 

 

 
ЧОВЕК И 
ЗДРАВЉЕ 

− идентификује елементе здравог 
начина живота и у односу на њих уме да 
процени сопствене животне навике и 
избегава ризична понашања 

 Здрава исхрана и унос воде. Енергетски напици, 
 Штетност дуванског дима и 

псхоактивних супстанци. 
 Физичка активност и здравље. Промене у 

пубертету и последице прераног ступања у 
сексуалне односе. 

 
НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Програм биологије за пети разред је део спиралног наставног програма биологије за основну школу и оријентисан је на 
остваривање исхода. 
Спирални наставни програм подразумева да у сваком разреду из сваке области ученик усваја мању количину информација, 
до којих долази самостално уз подршку наставника. У сваком наредном разреду количина информација – знања се по мало 
повећава, при чему се ново знање повезује са знањем и искуством стеченим у претходном разреду,  уз постепено појачавање 
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захтева, у смислу логичких и методолошких операција. На тај начин се знање постепено проширује и продубљује, односно 
гради. 
Исходи су искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су  стекли  учећи  биологију. Представљају опис 
интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности ученика у пет области предмета: порекло и разноврсност живота, 
јединство грађе и функције као основа живота, наслеђивање  и еволуција, живот у екосистему и човек и здравље. Они 
омогућавају да се циљ наставе  биологије достигне у складу са предметним и међупредметним компетенцијама и 
ревидираним стандардима.  
Исходи не прописују структуру, садржаје и организацију наставе, као ни критеријуме и начин вредновања ученичких 
постигнућа. За израду исхода коришћена је  Блумова ревидирана таксономија. Исходи су формулисани на нивоу примене. 
Главна карактеристика наставе усмерене на остваривање исхода биологије је настава усмерена на учење у школи, што значи 
да ученик треба да учи: 
смислено: повезивањем оног што учи са оним што зна и са ситуацијама из живота; повезивањем оног што учи са оним што је 
учио из биологије и других предмета;  
проблемски: самосталним прикупљањем и анализирањем података и информација; постављањем релевантних питања себи и 
другима; развијањем плана решавања задатог проблема;  
дивергентно: предлагањем нових решења; смишљањем нових примера; повезивањем садржаја у нове целине; 
критички: поређењем важности појединих чињеница и података; смишљањем аргумената; 
кооперативно: кроз сарадњу са наставником и другим ученицима; кроз дискусију и размену мишљења; уважавајући 
аргументе саговорника. 
Учећи на овај начин, ученик стиче нове вредности јер наставник поставља другачије захтеве. 
Нове вредности: 
• Употреба знања 

• Анализа знања 

• Синтеза знања (стваралачко мишљење) 
• Вредновање знања (критичко мишљење) 
Захтеви које наставник поставља ученику у настави: 
• Искористи у новој ситуацији 

• Уреди по задатом критеријуму 

• Планирај решење 

• Реши проблем 
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• Смисли нову примену 

• Какав је твој став 

• Наведи аргументе за свој став 

 

 

 
 
 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА  

Циљ васпитно — образовног рада је  да доприноси: 
- техничко - технолошком васпитању и образовању ученика; формирању стваралачке личности; стицању основних техничко - технолошких 

знања, умења и вештина и оспособлавању за њихову примену у учењу, раду и свакодневном животу; стицању радних навика; развијању интересо-
вања и способности за техничко стваралаштво и проналазаштво; упознавању економских, социјалних, техничко — технолошких, еколошких и 
етичких аспеката рада и производње и њиховог утицаjа на развој друштва. 
Задаци наставе техничког образовања су: 

- да помаже схватању законитости природних и техничких наука, 
- да даје претпоставке за свесну примену науке у техници, технологији и другим облицима друштвено корисног рада,  

- да помаже развоју стваралачког и критичког мишљења, 
- да помаже развоју општих техничких склоности и способности, 
- да помаже савладавању основних принципа руковања различитим средствима рада, обjектима технике и управљања технолошким 

процесима, 
- да развија прецизност у раду, упорност и истрајност приликом решавања задатака, 
- да стекну радне навике и оспособе се за међусобну сарадњу и тимски рад, 
- да навикну на правилну примену одговарајућих мера заштите на раду и стичу знања о потреби 
- заштите радне и животне средине, 

- да помаже избору струке и занимања. 
Оперативни задаци 

Ученици треба да се: 
- упознају са програмом техничког образовања, 

- упознају са организацијом рада у кабинету за техничко образовање и мерама заштите. 
- стекну представу о четири основна вида саобраћаја: друмски, железнички, водни и ваздушни, 

- стекну знање о начинима регулисања друмског саобраја, 
- упознају пут од идеје до реализације, 
- упознају елементе техничког цртања, 
- науче приказивати своје идеје помоћу скице, 

- науче како се врши избор материјала за реализају своје идеје, као и редослед операција и алата при обликовању материјала, 
- упознају основну конфигурацију рачунара и науче повезати 

основне елементе конфигурације рачунара, 
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- науче укључити рачунар у рад и функцију тастатуре, упознају неке могућности употребе рачунара са готовим програмима. 
- реализују своју идеју уз примену конструкторских комплета и готових елемената. 
- упознају врете и карактеристична својства лако обрадивих материјала: дрво, картон, кожа, пластичне масе, 
- упознају основне принципе механичке обраде материјала, 
- науче правилно да користе прибор и алат за механичку обраду 

материјала. 
- упознају могућности коришпења енергије сунца, ветра и воде, 
- се навикавају на штедњу енергије. 
 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ ) 

ОСНОВНИ  СРЕДЊИ НАПРЕДНИ 

1.Увод 

- Организација радног места 
- Заштита на раду 

- фронтални рад 
- графички рад 

- упознавање са појмом 
организације радног места и 
заштите на раду 

- разумевање 
значајаорганизације радног 
места и заштите на раду. 

- самостално успешно 
организовано радно место и 
примена личних метода 
заштите на раду. 

2.Саобраћај 
- Друмски, железнички, 
водени и ваздушни саобраћај 
- Регулација друмског 
саобраћаја 

- фронтални рад 
- графички рад 

- стекну представу о четири 
основна вида саобраћаја: 
друмски, железнички, водни и 
ваздушни 

- зна да направи поделу врста 
саобраћаја 
- познаје саобраћајне знакове 
везане за пешака и бициклисту 

- поседује шире знање о 
историји развоја саобраћаја и 
значају транспорта 
- познаје већи број 
саобраћајних знакова и 
правила. 

3.Графичке комуникације 

-Котирање,  размера, врсте 
линија, техничко писмо, 
пројекције. 

- фронтални рад 
- графички рад 
- практичан рад 

-познаје  врсте линија и цртежа, 
упознат је са прибором за 
цртање,  

- зна врсте линија и цртежа 
- самостално котира 
једноставније цртеже 
- познаје размеру 

- самостално црта и котира у 
рамери. 

4.Од идеје до реализације 

-Од идеје до реализације, 
технички цртеж и скица. 

- фронтални рад 
- графички рад 
- практичан рад 

- упознају пут од идеје до 
реализације, 

- упознају елементе 
конструкторских комплета и 
начин њиховог повезивања у 
целину. 

- израда алгоритма према 
сопственој идеји. 

5.Материјали и технологије  
-Дрво, папир, текстил и 
пластика 
-Технологија обраде дрвета 

- фронтални рад 
- графички рад 
- угледни час 
 

- препознаје основне материјале: 
дрво, полу производе од дрвета, 
кожу, пластичне материјале, 
текстил и др. 

- науче да користе алате за 
обраду ових материјала 
- познаје добро врсте техничких 
материјала. 

- користи и примењује алат и 
прибор за обраду дрвета. 
- детаљно познавање особина и 
намена техничких материјал. 

6.Енергетика 

-Енергија сунца, ветра и воде. 

- фронтални рад 
- графички рад 
- практичан рад 

- упознају могућности 
коришћења енергије сунца, 
ветра и воде 

- познаје врсте електрана 
- разуме систем рада соларног 
колектора. 

-  навикава се на штедњу 
енергије. 
- познавање са разумевањем 
видова енергије и извора 
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енергије. 

7.Конструкторско 
моделовање – модули 

-Израда техничких цртежа, 
модела и макета. 
 

- фронтални рад 
- графички рад-
практичан рад 

- упознају елементе техничког 
цртања  при изради  
једноставнијих  техничких цртежа 

- науче да прикажу помоћу 
једноставнијих скица неке своје 
идеје 
-- науче како се врши избор 
материјала за реализају своје 
идеје, као и редослед операција и 
алата  

- самостална израда техничких 
цртежа и макета и модела. 

8.Информатичке 
технологије 

-Повезивање делова рачунара 
у целину 
-Функције делова рачунара 
-рад са готовим програмима 
(MS word, paint ) 

- фронтални рад 
- практичан рад на 
рачунару 

-препознају основне делове 
рачунара 

- науче укључити рачунар и  
упознају функцију  појединих 
типки тастатуре 

-да самостално користе 
једноставније корисничке 
програме 

 
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ  
Циљ  и   задаци:  

Циљ  физичког  васпитања  је да разноврсним  и  систематским,моторичким активностима,у повезаности са осталим васпитно-образовним 
подручјима,допринесе интегралном  развоју ученика,развоју моторичких способности,стицању,усавршавању и примени  моторичких умења,навика и 
непоходних теоретских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада.  
          Задаци наставе физичког васпитања су: 

 Подстицање раста,развоја и утицање на правилно држање тела; 
 Развој и усавршавање моторичких способности; 
 Стицање моторичких умења која су као садржај утврђени програмом физичког васпитања и стицање теоријских знања неопходних за 
њихово усвајање; 
 Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичкох 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 околине. 

       Оперативни задаци: 
 Усмерени  развој основних моторичких способности,првенствено брзине и координације; 
 Усмерено стицање и  усавршавање моторичких умења и навика и навике предвиђених програмом физичког васпитања; 
 Примена стечних знања,умења и навика у сложенијим условима(кроз игру , такмичење и сл.); 
 Задовољавање социјалних потреба за потврђивањем,групним поистовећивањем и сл.; 
 Естетско изражавање кретњом и доживљавање естетских вредности; 
 Усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика. 
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1.ОБАВЕЗНИ  НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ 

 

НАСТАВНА 
ТЕМА 

НАЧИНИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 

основни средњи напредни 

 

АТЛЕТИКА                  
-трчања,                        
-бацања,                        
-скокови 

 

 

Фронтални облик 
рада, групни облик 
рада, индивидуални 
облик рада 

Правилно трчи технике трчања на кратке и 
дуге стазе, зна терминологију , значај трчања, 
основе тренинга и пружа прву помоћ, зна 
правилно да скаче у даљ згрчном техником и 
мери дужину скока, зна терминологију, основе 
тренинга и пружа прву помоћ, зна правилно да 
скаче у вис техником маказице, зна 
терминологију,основем тренинга и пружа прву 
помоц, правилно баца куглу из места и мери 
дужину хица, зна правила за такмичења, 
сигурносна правила влада терминологијом, 
основама тренинга и пружа прву помоћ 

Правилно изводи варијанту 
технике штафетног трчања, зна 
правилно да скаче у даљ 
техником увинуће,зна да 
правилно скаче у вис леђном 
техником, правилно баца куглу 
леђном варијантом, зна правила 
такмичења, учествује на 
такмичењу 

Правилно изводи 
варијанту технике 
штафетног трчања, 
учествује на такмичењу у 
вишебоју, зна атлетска 
правила неопходна за 
учествовање на петобоју 

СПОРТСКА 
ИГРА      - 

рукомет 

Фронтални облик 
рада, групни облик 
рада, индивидуални 
облик рада, рад у 
пару, угледни час 

Игра спортску игру, примењује основну 
технику,неопходна правила, сарађује са 
члановима екипе,зна функцију игре,основне 
појмове, правила,принципе тренинга и пружа 
прву помоћ 

Игра спортску игру 
примењујући виши ниво 
технике, већи број правила, 
једноставније тактичке 
комбинације уз висок степен 
сарадње са члановима екипе, зна 
функцију и значај спортске игре, 
већи број правила, принципе и 
утицај тренинга 

Игра спортску игру 
примењујући сложене 
елементе технике, 
испуњава тактичке 
задатке , суди, организује 
утакмице,зна тактику 
игрте, систем 
такмичења,начин 
организовања и суди 

ГИМНАСТИКА          
-вежбе на партеру 
,      -прескоци,                     
-вежбе на греди 

Фронтални облик 
рада, групни облик 
рада, индивидуални 
облик рада,рад у 
пару, угледни час 

Правилно изводи вежбе на тлу,правилно 
изводи прескоке, изводи вежбе и комбинације 
вежби на греди 

Правилно изводи вежбе и 
комбинације вежби ма тлу, 
правилмо изводи згрчку 
 

Правилно изводи вежбе и 
комбинације вежби ма 
тлу, правилмо изводи 
згрчку и разношку са 
изразитијом фазом лета 

 

ШИФРА СТАНДАРДА:  
 
ПРВИ БРОЈ – НИВО ПОСТИГНУЋА 
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1. ОСНОВНИ НИВО 
2. СРЕДЊИ НИВО  
3. НАПРЕДНИ НИВО 

 
ДРУГИ БРОЈ – ОБЛАСТ ( САДРЖАЈНЕ ЦЕЛИНЕ) 

1. ВЕШТИНЕ (УМЕЊА – МОТОРИЧКЕ НАВИКЕ) 
2. ЗНАЊА О ФИЗИЧКОМ ВЕЖБАЊУ 
3. ВРЕДНОВАЊЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 

 
ТРЕЋИ БРОЈ – ЈЕ РЕДНИ БРОЈ СТАНДАРДА У ОДРЕЂЕНОЈ                ОБЛАСТИ НА ОДРЕЂЕНОМ НИВОУ 

1. УСВОЈЕНЕ ВЕШТИНЕ, ЗНАЊА И УМЕЊА, ПОЗНАТ СМИСАО И ЗНАЧАЈ ФИЗИЧКОГ ВЕЖБАЊА, ПОЗНАВАЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВИЛА И 
ПРИНЦИПА ФИЗИЧКОГ ВЕЖБАЊА ИЛИ ИГРЕ (ЗАВИСНО ОД ОБЛАСТИ) 

2. УСВОЈЕНА ЗНАЊА О ФУНКЦИЈИ СПОРТСКЕ ИГРЕ ИЛИ ВЕЖБЕ, ОСПОСОБЊЕНОСТ ЗА ПРИМЕНУ У ПРАКСИ И ПОЗНАВАЊЕ ПРАВИЛА  
 

ОСНОВНИ НИВО ПОСТИГНУЋА 

 
ОСПОСОБЉЕНОСТ У ВЕШТИНАМА 

 НАСТАВНА ОБЛАСТ – АТЛЕТИКА 
 

 Правилно трчи варијантама технике трчања на кратке, средње и дуге стазе и мери резултат 
 Зна терминологију, значај трчања  
 Зна правилно да да скаче у вис техником «маказице»  
 Зна терминологију скока у даљ 
 Правилно баца куглу из места и мери дужину хица 
 Зна правила за такмичење, сигурносна правила, влада терминологијом бацања кугле 

 

  НАСТАВНА ОБЛАСТ – ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ 
 
Ученик/ученица правилно изводи вежбе на свим справама и тлу, зна називе вежби и основе организације рада на тлу 

 вежбе на тлу 
Садржај: кoлут напред и колут назад из чучња до чучња, из става раскорачног колут назад до става раскорачног, из става раскорачног колут напред до 
става раскорачног, колут напред (летећи) на сунђер струњаче , премет странце упором у »бољу» страну, 
 став о шакама уз помоћ, мост из лежећег положаја, вага претклоном и заножењем  на левој и десној нози;  

 прескок   
   Садржај: разношка преко козлића 110 цм.висине 

   згрчка-обука; 
 греда 

Садржај: 
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ниска греда: боком поред греде:суножним одскоком наскок на ниску греду суножно (једна нога мало испред друге), усправ – одручити, кораци у 
успону до средине  греде,различити начини ходања у успону,са згрченим предножењем,са заножењем,са одножењем,са високим предножењем; скок 
суножним одскоком,суножни доскок на место одскока, вага претклоном и заножењем; саскок згрчено. 
 

НАСТАВНА ОБЛАСТ -  ПЛЕС 
 Ученик/ученица се правилно креће у ритму и темпу музике у простору основним облицима кретања 

НАСТАВНА ОБЛАСТ – РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА 

 Ученица правилно изводи основне вежбе из ритмичке гимнастике 
Садржај:Мачији поскок, дечији поскок, окрети за 9o

0и1800, суножно прескакање вијаче са и без међупоскока, прескакање вијаче кроз трчање. 
 Ученица зна називе основних вежби из ритмичке гимнастике 

 

НАСТАВНА ОБЛАСТ – СПОРТСКА ИГРА (РУКОМЕТ) 
 Ученик/ученица игра рукомет примењујући основну технику, неопходна правила и сарађује са члановима екипе изражавајући сопствену 

личност уз поштовање других 
Садржај: Вођење лопте «јачом» руком у месту и праволинијском кретању умереном брзином; бацање (додавање) лопте »кратким замахом» изнад 
висине рамена; хватање лопте у висини груди; бочни «шасе» шут; 
Тактика: игра на два гола 

 Ученик/ученица зна функцију рукомета и  основне појмове везане за рукометну игру 

 

 
НАСТАВНА ОБЛАСТ – ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА  

 Ученик/ ученица правилно изводи најмање један комплекс вежби обликовања и приказује вежбе за поједине делове тела 
 Ученик / ученица зна утицај и значај вежби обликовања на организам, познаје поделу вежби и њихову терминологију 

 

ЗНАЊА О ФИЗИЧКОМ ВЕЖБАЊУ И ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ 
 Ученик/ученица зна смисао физичког васпитања 
 Ученик/ученица зна утицај физичког вежбања  
 Ученик/ученица зна основне појмове везане за физичко вежбање 
 Ученик/ученица зна правила спортске игре рукомет: 

Саджај правила: три корака, три секунде,три метра, ношена лопта, преступ, извођење аута, искључење. 
 

ВРЕДНОВАЊЕ ФИЗИЧКОГ ВЕЖБАЊА 

 Ученик/ученица испољава позитван став према физичком вежбању у свакодневном животу 

 Ученик ученица испољава заинтересованост за физичко вежбање 

 Ученик/ученица се доказује  кроз физичко вежбање (позитиван однос према наставној обавези) 
 Ученик/ученица испољава позитиван став према сарадњи са другима у реализацији различитих задатака физичког васпитања 



 
 

288 

СРЕДЊИ НИВО ПОСТИГНУЋА 

 
ОСПОСОБЉЕНОСТ У ВЕШТИНАМА 

НАСТАВНА ОБЛАСТ – АТЛЕТИКА 

 Ученик/ученица правилно изводи технику штафетног трчања 
 Ученик/ученица зна правила за такмичење 
 Ученик/ученица зна правилно да скаче у даљ техником «увинуће» 
 Ученик/ученица зна правила за такмичење скока у даљ 
 Ученик/ученица зна правила за такмичење скока у вис  

 

НАСТАВНА ОБЛАСТ – ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ 
Ученик ученица на свим справама и тлу правилно изводи сложеније вежбе, чува и помаже и поштује сигурносна правила 

 вежбе на тлу 
      Садржај: колут напред преко препреке са фазом лета (сунђер струњаче), премет странце упором улево и удесно, два премета странце повезано, 
став на шакама, припремне вежбе за прекопит, мост заклоном и усклон уз помоћ. 

 прескок 
  Садржај: згрчка - самостално  

 греда 

Садржај: наскок суножно одскоком са једне ноге , десном (левом), високо предножење са окретом за 900
 удесно (улево), спуштање у упор клечећи на 

десној са заножем леве (мала вага), ослонцем заножне ноге испред тела усправ уз помоћ, четири корака узручити, саскок пруженим телом. 

 

НАСТАВНА ОБЛАСТ – ПЛЕС 

 Ученик/ученица повезује просторно и временски плесне елементе у целину, изводи и реализује најмање један одабрани плес ( «Моравац», 
«Бачко коло»,»Дивна, Дивна») 
 

НАСТАВНА ОБЛАСТ – РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА 

  Ученица правилно изводи вежбу са реквизитима 
    Садржај: Комбинација два скока са вијачом, скок са бацањем и хватањем лопте замаси лоптом у хоризонталној и чеоној равни; 

 

НАСТАВНА ОБЛАСТ СПОРТСКА ИГРА ( РУКОМЕТ ) 
 

 Ученик/ученица игра рукомет примењујући виши ниво технике, већи број правила једноставније тактичке комбинације и уз висок степен 
сарадње са члановима екипе изражава сопствену личност уз поштовање других. 
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Садржај: вођење лопте «јачом « и « слабијом» руком у месту, вођење лопте «јачом» руком у праволинијском трчању максималном брзином, бацање 
(додавање) лопте «дугим»замахом на веће растојање, хватање непрецизно бачених лопти,шут из трка ( «чеони шут»), индивидуална тактика 
напада, индивидуална тактика одбране; 

 Ученик/ученицазна функцију и значај рукомета 

 

НАСТАВНА ОБЛАСТ – ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА 

 Ученик/ученица правилно изводи и и показује више комплекса вежби обликовања 

 Ученик ученица зна принципе састављања комплекса вежби обликовања и дозирање оптерећењ 
 

ЗНАЊА О ФИЗИЧКОМ ВЕЖБАЊУ И ФИЗИЧКОМ ВАСПИТАЊУ 
 

 Ученик/ученица зна терминологију 
 Ученик/ученица зна да дозира оптерећење током вежбања 

 
ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ 

 

ИЗАБРАНИ СПОРТ - ОДБОЈКА 
ШИФРА СТАНДАРДА:  
 
ПРВИ БРОЈ – НИВО ПОСТИГНУЋА 

1. ОСНОВНИ НИВО 
2. СРЕДЊИ НИВО  
3. НАПРЕДНИ НИВО 

 
ДРУГИ БРОЈ – ОБЛАСТ ( САДРЖАЈНЕ ЦЕЛИНЕ) 
                    1.   ВЕШТИНЕ (УМЕЊА – МОТОРИЧКЕ НАВИКЕ) 

2. ЗНАЊА О ФИЗИЧКОМ ВЕЖБАЊУ 
3. ВРЕДНОВАЊЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 

 
ТРЕЋИ БРОЈ – БРОЈ ИСКАЗА ЗА СПОРТСКУ ИГРУ (МОЖЕ БИТИ  БР.1 ИЛИ БР.2) 
 

ОСНОВНИ НИВО ПОСТИГНУЋА 

ОСПОСОБЉЕНОСТ У ВЕШТИНАМА 
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СПОРТСКА ИГРА (ОДБОЈКА) 
 Ученик/ученица игра одбојку примењујући основну технику, неопходна правила и сарађује са члановима екипе изражавајући 

сопствену личност уз поштовање других 
Садржај: Одбијање лопте прстима и чекићем у месту и  кретању; додавање лопте прстима и чекићем у пару и преко мреже у пару. Тактика: игра 
преко мреже 

 Ученик/ученица зна функцију одбојке и  основне појмове везане за одбојкашку игру 

 
ЗНАЊА О ПРАВИЛИМА  СПОРТСКЕ ИГРЕ 

 Ученик/ученица зна правила спортске игре одбојке: 
    Саджај правила: ротација (промена места), поентирање, три одбијања лопте, зона напада и одбране, пец, аут  

        СРЕДЊИ НИВО ПОСТИГНУЋА 

 Ученик/ученица игра одбојку примењујући виши ниво технике, већи број правила једноставније тактичке комбинације и уз висок степен 
сарадње са члановима екипе изражава сопствену личност уз поштовање других 
Садржај: додавање лопте прстима и чекићем у кретању,сарадња са члановима екипе у игри, сервис одоздо на одређену половину терена   

 Ученик/ученица зна функцију и значај одбојке 
 

ЗНАЊА О ПРАВИЛИМА  СПОРТСКЕ ИГРЕ 

 Ученик/ученица зна већи број правила, простор за правилну измену играча, трајања сета,  жути и црвени картон. 
 

1.1РЕДОВНА  НАСТАВА ФИЗИЧКОГ  ВАСПИТАЊА 

 

СЛОБОДНЕ  АКТИВНОСТИ (СЕКЦИЈЕ)     
       Слободне  активности (секције)  организују се за  ученике  са посебним интересовањем за спорт.Рад   се  одвија  у  спортским  секцијама  или  
школским  екипама које  се  формирају према интересовању,способностима и полу  ученика. 

АКТИВНОСТИ  У  ПРИРОДИ 

Од  активности  у  природи,планирана  су  два  кроса  и   два  излета. 
Кросеви: 
          -јесењи крос, у организацији Црвеног крста (октобар), 
          -пролећни  крос „Светозар Ђукић“ 

Излети: 
 

Излети  
ОПЕРАТИВНИ  ЗАДАЦИ 
-развијање  основних моторичких активности 
-примена стечених знања кроз игру 
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-стварање  услова  за  социјално прилагођавање 

 

КОРЕКТИВНО-ПЕДАГОШКИ  РАД 

              Корективно-педагошки  рад  се  организује за ученике који  имају  лоше  држање  тела.Рад  спроводи  наставник у сарадњи  са  лекаром  
или  физијатром који  утврђује степен деформитета и прописује вежбе.Тежи  случајеви  телесних  деформитета  третирају  се  у  здравственим 
установама. 
 

ШКОЛСКА  И  ДРУГА  ТАКМИЧЕЊА                
             Школа  организује  и  спроводи    спортска  такмичења  као  интегрални део  процеса  физичког васпитања, тј. обавезна унутар школска и 
међуодељенска такмичења у : 
              1. гимнастици  
              2. атлетици  
              3. спортским  играма. 

                        У  сарадњи  са  Спортским   савезом  грда  Ужица, организују  се  такмичења међушколског  карактера  у  свим  спортсим   
дисциплинама  према  календару  који  прави   Министарство  просвете  и  спорта  и  Спортски  савез. 
   

 Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 
ВЕРСКА НАСТАВА  -  ПРАВОСЛАВНИ  КАТИХИЗИС (ВЕРОНАУКА) 
 

Циљеви и задаци: 
Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) јесте да пружи целовит православни погледна свет и живот, уважавајући две димензије: историјски 
хришћански живот(историјску реалност Цркве) и есхатолошки живот(будућу димензију идеалног).То значи да ученици систематски упознају 
православну веру у њеној доктринарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се хришћанско виђење живота и постојања 
света излаже у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којим се настоји показати да хришћанско 
виђенје(литургијско, као и подвижничко искуство Православне цркве) овухвата све позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну 
припадност и верско образованје. Све то остварује се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и делатном плану, уз настојање да се 
доктринарне поставке спроведу у свим сегментима живота(однос с Богом, са светом, с другим људима и са собом.         
Задаци наставе православног катихизиса (веронауке) јесу да код ученика: 

- развије отвореност и однос према Богу, другачијем и савршеном у односу на нас, као и отвореност и однос према другим личностима, према 
људима као ближњима, а тиме се буди и развија свест о заједници са Богом и са људима и посредно се сузбија екстремни индивидуализам и 
егоцентризам; 

- развије способност за постављање питања о целини и коначном смислу постојања човека и света, о људској слободи, о животу у заједници, о 
феномену смрти, о односу са природом која нас окружује, као и сопственој одговорности за друге, за свет као творевину Божију и за себе, 



 
 

292 

- развије тежњу ка одговорном обликовању заједничког живота са другим људима из сопственог народа и сопствене цркве или верске 
заједнице, као и са људима, народима, верским заједницама и културама  другачијим од сопствене, ка изналажењу равнотеже измђу заједнице 
и властите личности и ка остваренју сусрета са светом, са природом, и пре и после свега, са Богом; 

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

o изгради свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу, 
људима и природи. 

 

Садржај програма Бр.час 

Основни 
облици  

извођења 
програма 

Циљеви и задаци садржаја програма 

1. Припрема света за долазак Сина Божијег у свет 

Први човек је прекинуо с' Богом и на тај начин је осудио себе и сњву 
творевину на смрт; Бог није одустао од свог плана да створени свет 
живи вечни, иако је први човек одбио да има заједницу с' Богом; 
Бог је променио начин остварења тог плана, али не и сам план да се 
преко човека оствари јединство Бога и створене природе; Једини начин 
да се то оствари у новонасталим условима када су сви људи самим 
рођењем постајали смртни и зато нису могли да буду посредници 
између света и Бога јесте да Бог постане човек.   

4 
Индивидуални 

фронтални 

да уоче да Бог није одустао  од остварења свог првобитног 
плана о свету, који се огледа у сједињењу свих створених 
бића са Богом преко човека 

2. Избор Аврама и његових потомака као почетак цркве, тајне 
Христове 
историја жртвовања Исака од стране Аврама као праслика страдања 
Божијег Сина за спасење света; старозаветни догађаји и пророчка 
сведочанства о рођењу, страдању и васкрсењу Сина Божијег као човека 
за спасење света. 

5 
Индивидуални 

фронтални 

да уоче да су грех и зло у свету последица погрешног 
изражавања човекове слободе 
да уоче да Бог поштује  човекову слободу, али да не 
одустаје да свет доведе у вечно постојање 

3. Аврам и јеврејски народ као праслика Христа и цркве 

обрезање као израз заједништва Аврама и његових потомака с Богом 
као праслика крштења у Христу; Сваки који се роди од смртног човека 
Адама рађа се за смрт, а сваки рођен од Христа Сина Божијег рађа се за 
живот; разлика између јеврејског народа и старозаветне цркве од 
незнабожачких народа као праслика разлике између Христове цркве и 
осталог света; Људски напори у циљу проналажења спасења од смрти 
мимо остварења личне заједнице с Богом који је личност и који се 
открива у старозаветној цркви. 

6 
Индивидуални  
фронтални 

да изграде свест да Бод воли човека и свет и да их никад не 
напушта, али вечни живот зависи од слободе човека и 
његове заједнице са Богом 

4.Десет Божијих заповести (однос човека према Богу и другом 
човеку у старозаветној Цркви). 15 

Индивидуални  
фронтални 

да развије свест да Бог није одустао од првобитног циља 
због кога је створио свет, а то је да се свет сједини с Њим 
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циљ давања закона људима јесте да се покаже да је слобода човекова 
избор између Бога и природе и да од тога избора зависи постојање или 
непостојање човека; кроз старозаветни закон се открива Христос, тј. 
Тајна Христова као заједница слободе Бога и човека; погрешно 
схватање закона као да је он довољан за спасење; спасење света је у 
оваплоћењу Сина Божијег као човека а не у испуњењу закона  

посредством човека и да тако живи вечно 

5. Старозаветни мотиви у православној иконографији 

православна иконографјиа показује јединство старозаветне и 
новозаветне цркве; спасење света и људи ће бити на крају историје 
кад Христос поново дође у сили и слави и кад васкрсну сви људи у 
Христу, а природа се преобрази из смртне у бесмртну. 

6 
 

 
Индивидуални  
фронтални 

да развије способност уочавања сличности у структури 
страозаветне и новозаветне цркве 
 

 
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Општи циљ предмета 
Општи циљ предмета је оспособљавање ученика за активно учешће  у животу школе и локалне заједнице, проширивање знања о демократији, њеним 
принципима и вредностима кроз практично деловање. 
Задаци предмета 

-подстицање и оспособљавање за активно учешће у животу школе развијањем вештина за унапређивање услова школског живота кроз праксу; 
-упознавање школских правила и процедура 
- разумевање функционисања органа управљања школе и стручних тела; 
- упознавање права и одговорности свих актера на нивоу школе; 
-развијање комуникацијских вештина неопходних  за сарадничко понашање, аргументовање ставова и изражавање мишљења; 
- обучавање техникама групног рада; 
- развијање способности критичког просуђивања и одговорног одлучивања и деловања. 
 

НАСТАВНА ТЕМА  И САДРЖАЈ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА ПРОГРАМА 

-  
Упознавање основних елемената 
програма 

 

Користи прилоге и радне  
материјале који се налазе у  
приручнику и осмишени су за  
сваку радионицу 

Анализира међународне и  
домаће документе о заштити  
људских права и права детета 

--размена мишљења о заједничким     очекивањима, потребама, 
захтевима и тешкоћама везаним за остваривање програма 
грађансклог васпитања                                                 
-омогућавање слободе изражавања мишљења и ставова, 
-оспособљавање за активно и одговорно учешће у животу и раду 
школе и друштва, 
-проширивање практичних знања о демократији, њеним 
принципима и вредностима, 
-схватање међусобне повезаности права, дужности, правила и 



 
 

294 

закона, 
-обучавање техникама групног рада- група - тим  

Сагледавање услова школског живота 

- дијалози 
- новински текстови 
-извори из медија 
-школа и окружење (разговор) 
-праљење група 

-слободно изражавање, 
-упознавање школских правила и процедура 
-упознавање права и одговорности свих актера на нивоу школе, 
-развијање комуникацијских вештина, 
-упознавање и вођење ученика са и кроз демократске процедуре 
одлучивања како би дошли до заједничког решења  проблема за 
које се залажу 

Избор проблема на коме ће се радити 
-разговор 
-прикупљање информација 

-слободно, демократско  изражавање сопствених идеја, 
-слободно аргументовање ставова и идеја 

Сакупљање података о изабраном 
проблему 

-презентације група 
 
-одабир наслова којима ће се бавити 

-подстицање ученика  да креативно и дивергентно мисле о могућим 
начинима за постизање њихових циљева, 
-развијање комуникацијских вештина неопходних за сарадничко 
понашање, аргументовање ставова и изражавање мишљења, 
-припремање ученика за различите ситуације са којима се раније 
нису суочавали, као што су разговори са представницима школе, 
локалне средине итд. 

Активизам и партиципација – план 
акције 

-рад по групама 

 

.индивидуални рад 

 

-да науче не шта да мисле, него како да мисле 
-да активно и самостално учествују у свим активностима, 
-да разумеју суштину тимског рада-чија је специфичност подела 
улога међу члановима тима, тако да свако обавља само одређени 
вид активности, а сви заједно доприносе решењу проблема на коме 
тим ради, 
- боље разумевање нових и непознатих ситуација  и за ублажавање 
страха од непознатог, као ометајућег фактора у различитим 
приликама јавног наступа. 

Јавна презентација плана акције -презентација одрађених акција 
упознавање свих структура школе, родитеља, са оствареним 
резултатима програма 

Осврт на научено -евалуација -трибина 
-развијање споеобности процењивања и критичког мишљења о свом 
раду, раду групе и тима 

 

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 
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Циљ:  Циљ је да се ученици оспособе за самостално коришћење рачунара, подстицање креативног рада на рачунару. 
 

Оперативни задаци: Упознавање ученика са графичким радним окружењем, организацијом дискова датотека и 
директоријума. Упознавање са подешавањем околине за рад на српском језику, инсталацијом 
додатних уређаја, са радом у програму за обраду текста и основним програмима за рад у мултимедији. 
Оспособљавање ученика за самостално коришћење рачунарских програма. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  

 

Циљ наставе и учења француског језика, као другог страног језика је да ученик усвајањем нових речи и израза у 
интеракцији са матерњим и првим страним језиком, развије вештину препознавања и употребе новог страног 
језика у свакодневној комуникацији.  
  

РБ НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ 
Број 

часова 

Број часова за 

об
ра

ду
 

ве
ж

бе
 

ут
вр

ђи
ва

њ
е 

си
ст

ем
ат

из
ац

иј
а 

1. 
ИКТ, 
„Windows“ 

9 7 1 0 1 

2. 
Дигитална писменост, 
„Интернет“ 

7 5 1 0 1 

3. 
Рачунарство, 
„Scratch“ 

20 12 6 1 1 

Укупан број часова 36 24 8 1 3 
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Редни 

број 
Наставна тема Обрада Остало УКУПНО 

I 
L’ inroduction 

La presentation 

La maison 
16 18 34 

II 
La famille 

Les nombres 

Les verbes 
5 6 11 

III 
              L’ ecole 

              Le feminin 

              Les animaux 
3 4 7 

IV 
            La culture 

            Les monuments 

            Les evenements 
4 8 12 

V 
Les vacances 

La geographie 

La revision 
4 4 8 

Укупно 32 40 72 

 
 
 

 
 
 
 

 

ОБЛАСТ/ТЕМА 

ИСХОДИ 

По завршеној области/ теми ученик ће 
бити у стању да: 

 

САДРЖАЈИ 
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L’ inroduction 

La presentation 

La maison 

 Упознавање са новим страним 
језиком – сличности и разлике са 
енглеским и матерњим језиком 

 Представи себе другима и 
наставнику, представи другог 
групи и настванику 

 Наброји основне елементе везане 
за простор у коме живи 

 Француски језик и његово порекло 
 Положај француског језика у Европи и свету и 

његова распрострањеност 
 Речи и изрази поздрављања, упознавања и 

представљања 
 Опис основних животних услова: где живим, моја 

соба, моја кућа 
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La famille 

Les nombres 

Les verbes 
 

 Уме да наброји чланове 
примарне породице 

 Уме да објасни међусобно 
сродство 

  Броји до 100 
 Наброји основне глаголе прве 

групе, промени их кроз 
конјугацију, по лицима у 
презенту 

 Употреби глагол прве групе у 
простој реченици 

 Наведе одговарајућу заменицу 
уз глагол 

 
 

 Презентација чланова примаарне породице и 
њихова међусобна веза 

 Графички приказ породичног стабла 

 Нумеричко приказивање бројева уз 
именовање  

 Глаголи прве групе који су правилне основе 
са јединственим наставцима за свако лице 
појединачно 

 Личне заменице и њихова употреба 

 Субјекат, предикат – презентација просте 
реченице, усмено и писмено изражавање 
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       L’ ecole 

     Le feminin 

     Les animaux 

 Наброји основне предмете у школи 
 Направи распоред часова 
 Наброји школски прибор 
 Искаже који наставни предмет 

воли/мање воли 
 Прави разлику између мушког и 

женског рода именица, придева и 
припадника животињског царства 

 Наброји и искаже именце које 
означавају животиње 

 Искаже коју животињу воли/не воли 
 Разуме прочитану кратку басну 

 Презентовање основних елемената школског 
прибора 

 Живот у школи и школски систем код нас и у 
Француској – сличности и разлике 

 Именовање и усвајање школских предмета 
 Женски род именица и придева 
 Именовање животиња, мушки и женски род 

именица које означавају животиње 
 Употреба реченице у којима су примењени 

научени појмови, имена животиња мушког и 
женског рода са слагањем уз одговарајуће 
придеве 
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La culture 

Les monuments 

Les evenements 

 

 

 
 

 Доведе у везу националне са 
интернационалним празницима и 
временом њиховог одржавања 

 Искаже датум свог рођења, данашњи 
датум 

 Наброји основне празнике и њихове 
датуме у Француској 

 Оствари увид у разлику у трајању и 
броју распуста и одмора у Србији и 
Француској 

 Наброји основне споменике Париза, 
као што су Ајфелов Торањ, Јелисејска 
Поља, Тријумфална капија и сл. 

 Наведе најзначајније догађаје из 
француске историје попут чињенице да 
је на територији Француске постојала 
Галија, а уз помоћ стрипа Астерикс и 
Обеликс 

 

 Презентација  француске културе, кухиње, 
уметности 

 Практични приказ споменика и амблема 
Француске 

 Историјски пресек најзначајних догађаја и 
датума везаних за стварање Француске државе 

 Презентација Париза са знаменитостима и 
специфичностима обичаја, културног и 
свакодневног живота 

 Астерикс и Обеликс – стрипом и цртаним 
филмом до историје и појмова из француске 
свакодневице 

 Разлика и сличност између српског и 
француског календара празника, распуста и 
обележавања истих  

 
Les vacances 

La geographie 

La revision 

 идентификује елементе француске 
културе 

 означи географски положај Француске 
и других франкофоних земаља, по 
потреби 

 наведе основне карактеристике 
појединих области у Француској 

 Наведе дестинације за одмор, током 
летњег распуста: река, планина, море, 
град и именује их уз коришћење 
одговарајућих придева и глагола 
путовати, ићи итд 

 Наведе на пример, које животиње живе 
на поменутим географским 
дестинацијама 

 Уме да искаже усмено и писмено где 
живи, колико има година, наведе 

 Презентација одговарајућих географских 
појмова са својим специфичностима, у 
Француској и другим франкофоним 
земљама 

 Француска кухиња у различитим 
географским областима Француске 

 Појмови море, планина, река, одмор, 
путовање и сл. 

 Рекапитулација градива уз презентације, 
песме, кратке филмове 

 Приказ стеченог знања из области 
француског језика и културе, усмено и 
писмено 
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чланове породице, у коју школу иде, 
који му је омиљени предмет у школи 
итд. 

 

 
НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Програм француског језика, као другог страног, за пети разред је део наставног програма другог страног језика за основну 
школу и оријентисан је на остваривање исхода. 
Наставни програм француског језика подразумева да у сваком разреду из сваке области ученик усваја мању количину 
информација, до којих долази самостално уз подршку наставника. У сваком наредном разреду количина информација – 
знања се по мало повећава, при чему се ново знање повезује са знањем и искуством стеченим у претходном разреду, уз 
постепено појачавање захтева, у смислу логичких и методолошких операција. На тај начин се знање постепено проширује и 
продубљује, односно гради. 
Исходи су искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су  стекли  учећи  други страни језик, француски. 
Представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности ученика у пет области предмета: увод у наставу 
страног језика, као другог, презентовање себе другоме кроз информацију о начину живота, структури породице и школе, 
основних елемената функционисања француске школе, културе, географског положаја, учења бројева, имена животња, 
разликовања мушког и женског рода именица, придева и учење глагола. Они омогућавају да се циљ наставе  француског 
језика достигне у складу са предметним и међупредметним компетенцијама и ревидираним стандардима.  
Исходи не прописују структуру, садржаје и организацију наставе, као ни критеријуме и начин вредновања ученичких 
постигнућа. Исходи су формулисани на нивоу примене. 
Главна карактеристика наставе усмерене на остваривање исхода француског језика је настава усмерена на учење у школи, 
што значи да ученик треба да учи: 
смислено: повезивањем оног што учи са оним што зна и са ситуацијама из живота; повезивањем оног што учи са оним што је 
учио из матерњег и енглеског језика и других предмета, попут историје и географије 
проблемски: самосталним прикупљањем и анализирањем података и информација; постављањем релевантних питања себи и 
другима; развијањем плана решавања задатог проблема; 
дивергентно: предлагањем нових решења; смишљањем нових примера; повезивањем садржаја у нове целине; 
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критички: поређењем важности појединих чињеница и података; смишљањем аргумената; 
кооперативно: кроз сарадњу са наставником и другим ученицима; кроз дискусију и размену мишљења; уважавајући 
аргументе саговорника. 
Учећи на овај начин, ученик стиче нове вредности јер наставник поставља другачије захтеве. 
Нове вредности: 
• Употреба знања 

• Анализа знања 

• Синтеза знања (стваралачко мишљење) 
• Вредновање знања (критичко мишљење) 
Захтеви које наставник поставља ученику у настави: 
• Искористи у новој ситуацији 

• Уреди по задатом критеријуму 

• Планирај решење 

• Реши проблем 

• Смисли нову примену 

• Какав је твој став 

• Наведи аргументе за свој став 

 

 

 
 
 
 
 

 

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ   ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – ИЗАБРАНИ СПОРТ 

 

 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 

основни средњи напредни 
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СПОРТСКА ИГРА      - 
одбојка 

Фронтални облик 
рада, групни облик 
рада, 
индивидуални 
облик рада, рад у 
пару и тројкама,  

Игра спортску игру,примењује 
основну технику, неопходна 
правила, сарађује са члановима 
екипе,зна функцију игре, 
основне појмове, правила, 
принципе тренинга и пружа 
прву помоћ 

Игра спортску игру примењујући 
виши ниво технике, већи број 
правила,једноставније тактичке 
комбинације уз висок степен 
сарадње са члановима екипе, зна 
функцију и значај спортске игре, 
већи број правила, принципе и 
утицај тренинга 

Игра спортску игру примењујући 
сложене елементе технике,испуњава 
тактичке задатке , суди, организује 
утакмице,зна тактику игрте, систем 
такмичења,начин организовања и суди 

 

За предмет изабрани спорт не постоје стандарди али смо интерно употребили стандарде за спортску игру. 
 

 

В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ  
 

Циљ наставе изборног предмета чувари природе јесте развијање функционалне писмености из области заштите животне средине,усвајање и примена 
концепта одрживог развоја и остваривање образовања о квалитету живота. 
Задаци наставе предмета чувари природе су да ученици: 
-развијају образовање за заштиту животне средине; 
-развијају вредности,ставове,вештине и понашање у складу са одрживим развојем; 
-развијају здрав однос према себи и другима; 
-умеју да на основу стечених знања изаберу квалитетне и здраве стилове живота; 
-примењују рационално коришћење природних ресурса; 
-препознају изворе загађивања и уочавају последице; 
-стичу способност за уочавање,формулисање,анализирање,и решавање проблема; 
-развијају радозналост,активно учествовање и одговорност; 
-поседују развијену свест о личном ангажовању у заштити и очувању животне средине,природе и биодиверзитета; 
 
 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 
ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ 

I Положај и улога 
човека у природи 

-основни појмови у 

-фронтални 
-индивидуални 
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екологији 
-одрживи развој 
- акције у заштити и 
очувању животне 
средине 
- квалитетан и здрав 
стил живота 

- групни 
- рад у пару 
-практичан рад 
-ПП презентације 
-примена знања 
 

II Природна богатства 
(ресурси) и одрживо 
коришћење 

-обновљиви и 
необновљиви природни 
ресурси 

- одрживо коришћење 
природних ресурса 

-фронтални 
-индивидуални 
- групни 
- рад у пару 
-практичан рад 
-ПП презентације 
-примена знања 
 

   

III Извори и 
последице загађивања 
животне средине 

- појам,извори и врсте 
загађивања 
- глобалне промене и 
глобалне последице 
- смањење загађења од 
отпада.,рециклажа 

-фронтални 
-индивидуални 
- групни 
- рад у пару 
-практичан рад 
-ПП презентације 
-примена знања 
 

   

IV Биодиверзитет-

биолошка 
разноврсност 

-биодиверзитет 
-нестајање врста и 
заштита 

-фронтални 
-индивидуални 
- групни 
- рад у пару 
-практичан рад 
-ПП презентације 

   

 
Начин остваривања програма (методе и технике) 
 

Програмски садржаји, поред основног теоријског приступа, поседују и активан који је усмерен ка практичној реализацији ван учионице и ка изради 
малих пројеката. Овако конципиран програм, пружа могућност за креативан начин реализације према могућностима школе. Применом различитих 
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метода (вербалне, текстуалне, демонстративне, илустративне) наставник усмерава интересовања и креативност ученика у покушају да самостално 
објасне узроке и последице човековог дејства на животну средину 
 
 
 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 
При реализацији тематске целине "Оперативни систем" треба упознати ученике са оперативним системом Wиндоwс или Линуx. Потребно је на самом 
почетку упознати ученике са графичким радним окружењем, са посебним нагласком на радну површину - Десктоп и његове делове (Таскбар, иконице, 
позадинска слика). Објаснити ученицима шта је Схортцут и употребу десног и левог клика мишем. Објаснити ученицима рад са објектима у Мy 
Цомпутер-у. У оквиру ове наставне јединице упознати их са организацијом дискова, датотека и директоријума. Објаснити преносне и фиксне 
меморијске медијуме: дискете, ЦД и ДВД, Фласх меморије као и хард дискове. Пошто су ученици савладали овај део програма треба их упознати са 
програмом за управљање датотекама и директоријумима, Wиндоwс Еxплорер. Ученицима указати на сличности са иконом Мy Цомпутер, објаснити им 
рад са објектима и функцију десног тастера миша у овом програму, а посебан акценат ставити на Цлипбоард (на копирање и премештање објеката). 
Сваки ученик треба да научи да копира односно премести објекат са диска на преносни меморијски медијум (дискету, фласх меморију, ЦД и друго) и 
обрнуто. Након што су ученици савладали основе, објаснити им и остале појмове у Еxплорер-у, манипулацију групама објеката (помоћу тастера 
Схифт или Цтрл) и акценат ставити на проналажење фајлова односно на наредбу Финд. Након што су савладали Еxплорер, ученицима омогућити да 
вежбају један час те да самостално праве директоријуме и да проналазе одређене врсте датотека коришћењем џокер знакова * и ? (на пример слике, 
*.јпг), као и на основу датума измене или величине фајла.  
Објашњавање Цонтрол Панел-а почети са подешавањем изгледа радне површине и тастатуре. Сваки ученик треба да научи да промени позадинску 
слику и да подеси српску ћириличну и латиничну тастатуру. Остала подешавања, као што су датум и време, подешавање миша, мултимедијалних 
уређаја, звука и постављање пассwорд-а показати ученицима без детаљније обраде ових опција. Објаснити им шта су то фонтови. Ученицима 
омогућити један час да понове стечена знања кроз вежбу. Ученицима треба показати како се инсталира програм, а такође и како се уклања непотребан 
програм опцијом Адд/Ремове програмс. Један час допустити ученицима да вежбају инсталирање програма, а уклањање програма им допустити само уз 
надзор наставника. Објаснити групе програма (Аццессориес, Цоммуницатион, Фаx, Мултимедиа) и како се њима манипулише.  
Инсталацију нових додатних уређаја ученицима објаснити на практичном примеру. Објаснити им појам плуг&плаy (прикључи и почни да користиш) 
као и ток инсталације. На посебном часу за вежбање сваки ученик треба да инсталира програм са ЦД-а, да га покрене и на крају да га под надзором 
наставника уклони са рачунара.  
Објаснити појам рачунарског вируса и злонамерног програма. Објаснити опасности од рачунарских вируса и злонамерних програма и како се од њих 
треба штитити. Објаснити појам легалног и пиратског софтвера.  
При реализацији тематске целине "Рад са текстом" показати ученицима на које се начине може покренути програм за обраду текста (иконица, 
Старт/Програмс, Старт/Рун). Посебну пажњу обратити на радни простор као и на главни мени и траку са алатима. Сваки ученик треба да научи 
како се постављају и уклањају тоолбар-ови. Показати ученицима како се креира нови документ, односно како се отвара већ постојећи. Објаснити како 
се снима документ и нарочито нагласити разлику између команди Саве и Саве Ас. Пошто су обрађене основне команде Филе менија објаснити 
ученицима како се одређује изглед и величина стране, као и маргине (дијалог Паге Сетуп).  
Пошто су се упознали са основним операцијама у програму за обраду текста, ученицима детаљно објаснити функције тастера са тастатуре, нарочито 
оних који су неопходни за рад у програму за обраду текста (Дел, Бацкспаце, Инсерт…), као и појам курзора. Показати како се селектује текст а након 
тога ученици сами треба да примене опције Цлипбоард-а које су научили у претходној теми (Цут, Цопy, Пасте).  
Појам форматирања објаснити на примеру знака, објашњавајући ученицима дијалог Фонт. Кроз практичан рад ученици треба да савладају технику 
промене изгледа карактера (промена величине, боје, врсте фонта).  
Код форматирања пасуса објаснити функцију тастера Ентер и дијалог Параграпх, односно како се врши поравнавање текста, увлачење редова и 
дефинисање прореда. У оквиру ове јединице показати ученицима и дијалог Буллетс анд Нумберинг. Ученицима обезбедити довољно времена да 
утврде стечено знање кроз практичну израду задатака.  
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У наставној јединици штампање објаснити укратко ученицима како се инсталира штампач и посебно се осврнути на дијалоге Принт и Принт 
Превиеw са својим командама.  
Ученицима треба објаснити на који начин се ради са сликама у текстпроцесору коришћењем менија Инсерт. Такође демонстрирати употребу Wорд 
Арт-а. Након тога наставити са графиком у програму за обраду текста и то са тоолбар-ом Драwинг. У овој наставној јединици показати ученицима 
како се цртају објекти, готове објекте (Аутосхапес) као и текст боксове и објаснити им како се врши промена боје фонта, линија и површине.  
При реализацији тематске целине "Увод у мултимедију" ученике упознати са појмом мултимедија. Оспособити ученике да користе неке најчешће 
употребљаване апликације за рад са мултимедијом (нпр. Медиа Плаyер, Реал Плаyер, Мицро ДВД ...). Дати им основне информације о преносу, 
обради и репродукцији слике и звука на рачунару. Демонстрирати и практично реализовати употребу едукативних ЦД-а и ДВД-а (електронске књиге, 
енциклопедије, атласи...) 
 
ХОР И ОРКЕСТАР  

ХОР И ОРКЕСТАР  
Циљ и задаци  
Општи циљ наставе изборног предмета хор и оркестар је развијање интересовања за музичку уметност и упознавање 

музичке традиције и културе свога и других народа.  
Остали циљеви и задаци су: да код ученика развија музичке способности и жељу за активним  

музицирањем/певањем и суделовањем у школским ансамблима; да подстиче креативне способности ученика и смисао за 
колективно  

музицирање; да развија навике слушања музике, подстиче доживљај и оспособљеност за  
разумевање музичких порука; да подстиче стваралачко ангажовања у свим музичким активностима  
(извођење, слушање, истраживање и стварање музике); да развија критичко мишљење.  

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ  

а) Певање песама (учење по слуху и учење песме са нотног текста) различитог садржаја и расположења традиционалне 
и уметничке музике, које су примерене гласовним могућностима и узрасту ученика. Пожељно је повезивање садржаја песама 
са садржајима осталих наставних предмета уколико је могуће (ученици и школа, годишња доба, празници и обичаји, завичај 
и домовина, природа и околина, животиње...).  

б) Свирање  
- Свирање песама и лакших инструменталних дела по слуху и нотног текста на инструментима Орфовог 
инструментарија.  
- На основу искуства у извођењу музике, препознати свирати делове песама. в) Основе музичке писмености  
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Кроз обраду песама информативно стећи појам це-дур и а-мол лествице, разлике између дура и мола, појам предзнака - 
повисилица, појам узмах и предтакт, такт 6/8, шеснаестина ноте у групи.  

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ  
Слушање вокално-инструменталних и кратких инструменталних композиција, домаћих и страних композитора, 

уметничких дела инспирисаних фолклором народа и народности, различитог садржаја, облика и расположења, као и 
музичких прича.  

У слушаним примерима препознати различите тонске боје (гласове и инструменте), различит темпо, динамичке 
разлике, различита расположења на основу изражајних елемената, као и композицију коју су слушали, а на основу 
карактеристичног одломка.  

Оспособљавати ученике да уоче вредности и улогу музике у свакодневном животу.  
СТВАРАЊЕ МУЗИКЕ  

Ритмичким и звучним ефектима креирање пратње за песме, стихова, користећи при том различите изворе звука.  
Креирање покрета уз музику коју певају или слушају ученици.  
Смишљање музичких питања и одговора, ритмичка допуњалка, мелодијска допуњалка са потписаним текстом, 

састављање мелодије од понуђених двотактних мотива.  
Импровизација мелодије на задани текст.  
Импровизација дијалога на инструментима Орфовог инструментарија.  

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  

У програму изборног предмета истакнуто место има слушање музичких дела и активно музицирање (певање и 
свирање). Основе музичке писмености и музичкотеоретски појмови у оваквом приступу планирани су у функцији бољег 
разумевања музике и музичког дела.  

Основни принцип у остваривању циљева и задатака треба да буде активно учешће ученика на часу. При томе треба 
обухватити сва подручја предвиђена за тај разред и комбиновати разне методе у настави. Час посвећен само једном подручју 
и извођен само једном методом не може бити ни користан ни занимљив за ученике, што води ка осиромашивању садржаја и 
смисла предмета. Настава изборног предмета остварује се кроз: певање, свирање и основе музичке писмености; слушање 
музике; дечје музичко стваралаштво.  

Групним и појединачним певањем или свирањем развија се способност ученика да активно учествују у музичком 
животу своје средине.  
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Полазна опредељења при конципирању програма изборног предмета Слушање музике  
Стицање искуства у слушном разликовању звучних боја (људски гласови, музички инструменти).  
Навикавање ученика на пажљиво слушање музике.  
Подстицање изражавања ученика о слушаном делу.  
Упознавање музичког дела уметничког и народног стваралаштва.  
Певање песама по слуху и са нотног текста, увођење у основе музичке писмености  
Народне песме и игре; обичајне песме.  
Дечје песме.  
Утврђивање музичког речника у вези са јачином (p, mp, f, mf), брзином (adagio, andante, moderato, allegro) и постепеним 

динамичким прелазима из тишег у јаче и обрнуто (crescendo, decrescendo).  
Савлађивање тонских висина.  
Усвајање музичког писма и појмова: шеснаестина нота у групи, такт 6/8, а-мол лествица (природна и хармонска), појам 

предзнака - повисилица, узмах и предтакт.  
Свирање и певање песама у функцији овладавања музичке писмености.  
Извођење песама на мелодијским инструментима.  
Понављање задатог мелодијског мотива (вежба памћења, развијање моторике).  
Свирање  
Оспособљавање ученика да се сналазе у једноставном нотном запису.  
Стварање код ученика навике праћења и похађања концертних приредби.  
Подстицање код ученика жеље да се активније баве музиком.  
Музичко стваралаштво  
Стално подстицање ученика на што изражајније певање и свирање научених песама.  
Слободно импровизовање на инструментима Орфовог инструментарија.  
Импровизовање дечје мелодије на властити или од стране наставника предложен стих.  
Осмишљавање покрета уз музику.  
Слободно музичко изражавање.  
Препоручени садржаји изборног наставног предмета ученицима треба да пруже знања и информације како би разумели, 

пратили, разликовали, доживљавали и што боље процењивали музичке вредности.  
За успешну реализацију циљева и задатака изборног предмета потребно је створити одговарајуће услове.  
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Усвајање знања ученика зависи од добре организације часа, који мора бити добро планиран, осмишљен и занимљив. 
Ученик треба да буде активан учесник на часу, а час изборног предмета треба да буде доживљај за ученике. Разним 
облицима рада, техникама и очигледним средствима ученицима се преносе знања и комбинују разне методе у настави.  

Изборни предмет треба увек повезивати са музичким животом друштвене средине и учествовати на такмичењима и 
музичким приредбама.  

ЗАХТЕВИ ПРОГРАМА ПО АКТИВНОСТИМА  
Извођење музике  
При избору песама наставник треба да пође од психофизичког развоја ученика, од њему блиских садржаја и доступних 

мелодијско-ритмичких целина, ширећи тиме њихов интерес и богатити их новим садржајима. Потребно је, такође, да оцени 
гласовне могућности разреда пре одабира песама за певање.  

Наставник је слободан у избору предложених песама, али мора водити рачуна да у његовом раду буду заступљене 
народне, пригодне, песме савремених дечјих композитора као и композиције са фестивала дечјег стваралаштва. Свирање  

У петом разреду користити ритмичке и мелодијске инструменте. Пошто су сада ученици описмењени, свирање на 
мелодијским инструментима биће олакшано јер можемо користити нотне примере појединих песама које су солмизационо 
обрађене.  

Потребно је развијати дечје предиспозиције за музичко обликовање и омогућити им да доживе радост свирања, чиме се 
богати личност у осетљивом периоду емоционалног сазревања.  

Путем властитих стваралачких покушаја дати детету да завири у "радионицу композитора" како би боље схватило 
вредност уметничког напора у стварању музичких дела.  

Слушање музике  
Композиције које се слушају морају својим трајањем, садржајем и музичким изразом да одговарају могућностима 

перцепције ученика. Код слушања дечјих песама потребно је да ученици уочавају и објашњавају текст, инструменталну 
пратњу и начин како је музика дочарала текст.  

После слушаног дела потребно је са ученицима кроз разговор рашчланити и објаснити улогу извођача и 
инструменталне пратње у приказивању литерарног текста.  

У избору инструменталних композиција треба бити обазрив и слушати оне у којима ће бити пуно израза, 
карактеристичних расположења и изразитог ритма, било да су програмског карактера или не.  

Музичко стваралаштво  
Дечје музичко стваралаштво представља виши степен активирања музичких способности, које се стичу у свим 

музичким активностима, а као резултат креативног односа према музици. Оно има велику васпитну и образовну вредност: 
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подстиче музичку фантазију, обликује стваралачко мишљење, продубљује интересовања и доприноси трајнијем усвајању и  
памћењу музичких репродуктивних и стваралачких активности и знања.  

Стваралаштво може бити заступљено кроз: компоновање мелодије на задани текст; састављање 
мелодије од понуђених двотактних мотива.  
Ове активности треба вредновати у смислу стваралачког ангажовања ученика, а не према квалитету насталог дела јер и 

најскромније музичке импровизације су педагошки оправдане.  
Праћење и вредновање ученика  
Да би се остварио процес праћења напредовања и степена постигнућа ученика у настави изборног предмета, неопходно 

је да наставник претходно упозна и идентификује музичке способности сваког ученика.  
Праћење ученика у настави мора се спроводити организовано. Оно треба да обухвати посебан развој сваког ученика, 

његов рад, залагање, интересовање, став, умешност, креативност и слично. Наставник треба да прати развој личности у 
целини и објективно одређује степен на којем је ученик савладао програмске захтеве.  

Смисао праћења наставе изборног предмета треба сагледати тако да се сваком ученику омогући развој у оквиру 
васпитно-образовног рада.  

Певање у разредном хору има образовни и васпитни циљ. Образовни циљ обухвата развијање слуха и ритма, ширење 
гласовних могућности и учвршћивање интонације. Васпитни циљ обухвата развијање осећања припадности колективу, 
развијање естетских осећања, упознавање нових речи, односа у природи и међу људима.  

Разредни хор обухвата сва одељења истог разреда у школи.  
Могу се основати:  
групе певача вокалних солиста;  
групе солиста инструменталиста, са којима се увежбавају соло песме, мали  

комади, дуети, терцети, квартети и мали камерни инструментални састави; група љубитеља слушања музике - који ће 
слушати разна музичка извођења у  

школи или ван ње (концерте, радио и телевизијске емисије, музичке филмове и сл.); група младих композитора, са којима се 
ради на развијању музичке  

креативности; група младих етномузиколога, који ће прикупљати мало познате, или готово  
заборављене, песме средине у којој живе.;  

Врсте активности које је могуће основати у школи, у односу на способности и интересовања ученика, одређене су 
интересовањем ученика.  
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Настава оркестра се одвија у групи до четири ученика, односно од пет до девет ученика када се ради о блок флаутама, 
тамбурама, мандолинама или Орфовом инструментаријуму. Зависно од могућности и интересовања ученика, у изборној 
настави формирају се мали музички састави, као и хор и оркестар у већим саставима.  

Да би се реализовао програм изборног предмета, користе се одговарајући уџбеници, приручници и збирке за поједине 
инструменте, као и дела (у оригиналном облику или прилагођена саставима ученика) домаћих и страних композитора из 
разних епоха, доступна извођачким могућностима ученика.  

Ученици приказују своја индивидуална и групна достигнућа из изборног наставног предмета на школским и другим 
приредбама и такмичењима.  

 
ШАХ 
 

Циљ и задаци  
Циљ наставе шаха јесте да ученици овладају основним и напредним законитостима и принципима шаховске игре ради 

формирања њихових радних способности,  савесности,  истрајности,  упорности,  уредности,  радозналости, 
креативности, оригиналности и спремности на сарадњу уз уважавање туђег мишљења и начела лепог понашања, да се код 
ученика изгради култура 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.  

Задаци наставе шаха су: изграђивање интересовања за шаховску игру; играње шаха;  
стимулисање маште, креативности и радозналости током учења шаха; повезивање знања о шаху са животним 
ситуацијама;  
изграђивање логичког схватања шаховске игре као основе за логичко  

мишљење; оспособљавање ученика да самостално доносе одлуку кроз играње шаха; јачање толеранције на фрустрацију као 
битног фактора емоционалне  

интелигенције; развијање свести о сопственом напредовању и јачање мотивације за даље учење шаха.  

Оперативни задаци Ученици треба да се: кроз већи број занимљивих и атрактивних примера, који се односе на 
вештину  

играња шаха, заинтересују за шаховску игру; кроз већи број задатака оспособе да самостално доносе одлуке у току шаховске 
игре.  
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САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  

УВОД (1+0)  
Упознавање са циљевима и задацима програма и начином рада (посматрање, вежбање).  

СРЕДИШЊИЦА (5+10)  
1. Привремене и трајне предности. Концепт и примери: (1+2) начин реализације трајних предности; 

начин реализације привремених предности; фактор времена.  
2. Тактика у игри и њен значај: (1+2)  
реализација предности у средишњици путем комбинаторних мотива; утврђивање кроз примере из праксе.  
3. Комбинаторна игра кроз практичне примере. Напад на краља: (2+4) напад на заосталог краља у 

центру; отварање линија, уништавање одбране; утврђивање кроз примере из праксе; великани 
шаха: Адолф Андерсен; његов допринос жртвеном стилу игре.  

Андерсенове партије: "бесмртна", "вечито зелена"; напад на рокадни положај краља (жртва на пољу h7, итд.); 
утврђивање кроз примере из праксе и активно решавање задатака; напад пешацима при супротносмерним 
рокадама; утврђивање кроз примере из праксе и активно решавање задатака.  
4. Позициона игра са примерима из праксе (1+2): концепт блокаде;  
утврђивање кроз примере из праксе;  
повољна и неповољна измена фигура; утврђивање кроз примере из праксе.  

ОДИГРАВАЊЕ ПАРТИЈА (0+2) Турнир ученика.  
ЗАВРШНИЦА (2+4)  

1. Начин реализације предности или спасавања из тешке ситуације у завршници путем комбинаторних мотива: 
(1+2) комбинације у завршницама лаких фигура; комбинације у завршницама лаке фигура са топом; комбинације у 
пешачким завршницама.  

2. Примери са једним пешаком на табли: (1+2)  
дама против пешака; посебан случај: пешак на ивичној или ловчевој линији; топ против пешака;  
"одбацивање раменом" противничког краља; скакач против пешака; посебан случај: 
ивични пешак.  

ТЕОРИЈА ОТВАРАЊА (2+3)  
Равнотежа у отварању. Основне теоријске варијанте и њихова примена у пракси.  
Отворене игре: Шпанска партија: варијанта измене (идеје за обе стране, основне теоријске варијанте, поучна  

партија); отворена шпанка (идеје за обе стране, основне теоријске варијанте, поучна  
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партија); практична игра у тематским варијантама;  
класични наставци: Чигоринова и Брајерова варијанта (идеје за обе стране,  

основне теоријске варијанте, поучна партија); практична игра у тематским варијантама.  
ПРЕЛАЗАК ИЗ ОТВАРАЊА У СРЕДИШЊИЦУ (2+2)  

Нарушавање равнотеже у отварању: фактор времена у отварању; значај темпа; игра на иницијативу; гамбитна игра; 
утврђивање кроз примере из праксе; великани шаха: Пол Морфи; његов значај за борбу за иницијативу у отварању;  
Морфијеве минијатуре (око 20 потеза, класични примери) у којима једна страна брзо захвата иницијативу и стиче 

одлучујућу предност. ОДИГРАВАЊЕ ПАРТИЈА (0+3)  
1. Турнир ученика (0+2).  
2. Симултанка предметног наставника против ученика (0+1).  

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  

Да би се организовала квалитетна настава, примерена потребама и могућностима ученика петог разреда основне школе, 
неопходно је водити рачуна о три групе основних параметара:  

Предметни параметри  
Садржаји који се проучавају у оквиру овог предмета део су опште шаховске културе, која афирмише ову древну игру 

као друштвено прихватљив модел за сагледавање животних законитости кроз симболику шаховског надметања двеју 
супротстављених страна. Тринаести светски првак и можда и највећи шампион свих времена Гари Каспаров говорио је о 
томе да су "креативност, имагинација и интуиција незаменљиви, баш као и чврст карактер, али победа долази само кроз 
борбу." На тај начин прегнуће и вољни моменат избијају у први план, пружајући ослонац младој особи која се налази у 
деликатној животној фази, у којој се од ње очекује да одговори захтевима које пред њега/њу поставља школски систем.  

Проучавање шаха требало би да подстакне напредак логичког мишљења и способности генерализације, а посебно је 
драгоцена поука легендарног светског шампиона Емануела Ласкера, доктора филозофских наука, који је наглашавао да 
путем шаха треба "подучавати о независном размишљању и просуђивању". Већ поменуто јачање карактера ствара неопходне 
предуслове за преузимање одговорности приликом доношења тешких одлука пред које нас стављају ситуације које настају 
током шаховске игре, али и околности које доноси сам живот. Гради се и однос према грешкама путем њиховог разумевања и 
прихватања као неизбежних пратилаца настојања да се нешто постигне, али и развија навика да се учи и на сопственим и на 
туђим грешкама, и улаже свестан напор да се оне не понављају.  
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Наставни параметри  
Теоријска настава из шаха пружа скуп фундаменталних знања која представљају надградњу оних која су стечена током 

прве четири године учења шаха. Како је већ оформљена база основних знања, стичу се предуслови за њихову непосреднију 
примену у практичним условима. Стога, кад год је то могуће, предметни наставник у улози модератора треба да издвоји 
довољно времена за практичну наставу у виду решавања примера на демонстрационој табли и кроз тестове, али и кроз 
проигравање у паровима. На крају сваког полугодишта предвиђа се одржавање шаховског турнира за ученике, који ће бити у 
прилици да том приликом заједно са својим вршњацима непосредно тестирају применљивост стечених знања. Прелазак у 
више разреде подразумева и узраст у којем се може, уз повишен опрез и сензибилност предметног наставника, радити и на 
грађењу толеранције на фрустрацију (која је неминован пратилац било којег облика одмеравања снага, макар и у пажљиво 
контролисаним условима), као једног од основа емоционалне интелигенције.  

Параметри окружења и остали параметри  
У зависности од непосредног окружења у којем се налази школа, пожељно је користити предности локалних ресурса и 

неговати контакте са оближњим шаховским клубовима. Уколико постоје могућности, природно је најмотивисаније укључити 
у рад шаховске секције, организовати гостовања неког од такмичарски активних шахиста из непосредног окружења, уз 
могућност одигравања симултанке против заинтересованих ученика. Препорука је да се на крају школске године, као 
могућност да се систематизује и рекапитулира усвојено знање у овом изборном наставном предмету, организује такмичење 
међу ученицима истог разреда, где би они у условима одигравања шаховских партија, уз поштовање турнирских правила, 
показали која су знања стекли током наставе.  
Г.ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

  

ДОПУНСКА НАСТАВА 

СРПСКИ ЈЕЗИК  

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 

ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ 

Jeзик:  
- Граматика: 
*падежи 
 
 
*глаголски облици 
 ( презент, перфекат, 

Индивидуални,фр
онтални  

-зна да ин наброји и помоћу 
питања да мења реч по 
падежима 
-зна које време казују и зна да 
их промени по лицима 
-зна да одреди да ли је глагол 
свршен или несвршен  
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футур) 
*глаголи 
 - Правопис  

( читати – прочитати) 
-зна да пише речцу не уз 
глаголе 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  Допунски рад се организује за ученике који , из објективних разлога , у редовној настави енглеског језика не постижу 

задовољавајуће резултате у неком од програмско-тематских подручја. 

                Зависно од утврђених недостатака у знањима и умењима ученика, као и узрока заостајања, наставник формира одговарајуће групе с којима организује допунски 
рад (на пример: група ученика с недовољним знањем одређених садржаја и граматике или правописа; група ученика који нису савладали неки од предвиђених 
елемената књижевне анализе или облика усменог и писменог изражавања; група ученика са артикулационим проблемима, итд.) 

 

НАСТАВНА ТЕМА  И САДРЖАЈ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА ПРОГРАМА 
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 ГРАМАТИКА 

 глаголски облици (Садашње просто 
време,Садашње трајно време, Прошло просто 
време,Будуће просто време,Садашњи 
перфекат) 

 модални глаголи (can,must,mustn’t) 
 изрази са have 

 множина и број именица 
 придеви (компаративи и присвојни придеви) 
 Заменице(упитне и заменице у служби објекта) 
 Предлози за место и време 
 (now, at the moment, always, usually, never) 
 Именице ( коришћење истих рецептивно и 

продуктивно) 
 Бројиве и небројиве именице – (rain, water, 

season, year) 
 Множина именица на (y, f, fe – body, shelf, wife) 

 Саксонски генитив са именицом у множини 
(правилна и неправилна множина) – a girls’ 
basketball team 

 Члан (одређени и неодрађени члан) 
 у изразима / Have a party; Go for a walk) 
 нулти члан  
 (уз доба дана: at noon, at midnight 
 годишња доба: in spring, in summer) 
 Предлози 

 Позиција у простору (in. on, atI 

 Правац кретања (to, over) 
 Време ( at 10 o’clock, in March) 

 Доба дана( at noon) 

Интерактивно учење, кооперативно учење 
ТПР- слушање и реаговање на инструкције 
наставника или са аудио траке 
Вежбе слушања, и говорне активности 
Симулација ситуација 
Коришћење израза код представљања 
Упознавање са новим градивом помоћу слика 
активности 
Реаговања на упутства 
презентација наставних садржаја 
интерактивно учење 
препознавање и примена граматичких садржаја  
рад у пару 
групни рад  на задату тему 
приближавање граматичких садржаја из угла 
свакодневнице 
квиз (Асоцијација) 
корелација и позивање на стечено знање из 
граматике матерњег језика 
начини реализације уз помоћ визуелног и аудио 
материјала 

-препознавање на  елементарном  нивоу гласовне  структуре  
језика  који учи 
 -разумевање  текстова  и  упутстава и  реаговање  на  
одговарајући  начин 
- разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у 
језичким активностима, 
- уочава сличности и разлике између матерњег и страног  
језика који учи, 
- покушава да одгонетне значење на основу контекста и 
проверава питајући неког ко добро зна ( друга, наставника) 
- обраћа пажњу на речи и изразе који се више пута 
понављају, као и на наслове и поднаслове у писаним 
текстовима, 
- обраћа пажњу на гестове и мимику у усменим текстивима, 
илустрације и друге визуелне елементе, 
- уколико не зна појам на страном језику, покушава да је 
изрази мимиком док не добије помоћ од друга или 
наставника, 
-интерпретација и практична  примена стечених  знања 
-упознавање , представљање  себе  и  других 
-изражавање  припадности 
--исказивање једноставне усмене поруке;  
-савладавање технике читања;  
- описи појмова;  
- лексика,  
- нови граматички појмови унутар познате реченице 
- комуникација, 
 

ВОКАБУЛАР И ИЗГОВОР 

Вођење сопственог речника – константна 
провера вокабулара 

(писање нових речи по новим насловима и 
текстовима који се изучавају) 
Подела по врстама речи 

Глаголи (инфинитив, прошло време, партицип) 
Именице 

Придеви 

Предлози 

слушање и реаговање на упутства наставника 
или са аудио траке 

 драмска игра, рад у пару 
 симулација ситуација, рад на групном пројекту 
 симулација дијалога 
 именовање научених појмова и израза уз често 

групно понављање 
 читање наглас 
 вежбе са акцентовањем 
 вођење сопственог речника 
 провера речи 

- Уме да нађе задату реч на страном језику у свом речнику 
или у штампаном издању, 
- Уме да нађе синоним задате речи на страном језику, 
- Тражи одговарајући израз са матерњег на израз у страном 
језику 
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Упитне речи 

 

 

 рад у пару (дијалог) 
-     вежбања са захтевом отклањања грешке  

ЧИТАЊЕ И СЛУШАЊЕ СА 
РАЗУМЕВАЊЕМ 

Разумевање краћег текста (радне свеске) 
Краћи дијалози до 3 реплике  
( питања и одговори)  
Издвајање кључних информација после 
слушања текста ( 2-3 пута) 
Разумевање и одговарање на усмене поруке ( 
давање наредбе или извршавање) 

римена аудио и видео записа 
ндивидуална и групна анализа текста 
рипрема кратких питања у вези са прочитаним 
или одслушаним текстом 
вежбе слушања, повезивање предмета са сликом 

 поступање по датом задатку 
 

-  Правилно изговара страну реч, 
-  Разуме разлику између сличних вокала, консонаната или 
дифтонга, 
-   Уз помоћ наставника континуирано ради на усвајању и 
примени општих стратегија учења (генерализација, 
индукција, дедукција, инференција и позитивни трансфер) 
- покушава да употреби реч сличног значења или 
приближног уместо непознате. 
 

ПИСАЊЕ И ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

Попуњавање краћих текстова ( радни 
листови...) 
Тестови ( граматичке целине, вокабулар) 
Диктати ( познати текстови) 

ратки описи 
иктати 
реписивање текстова 
равила интерпункције и правописа 
исмене комуникације 
одстицање креативности кроз писање кратких 
песама и причица 
-     игрица размене писаних порука 

-  Правилно пише страну реч, 
-  Уме да у писаној форми изражава краће садржаје у вези са 
темама предвиђеним наставним програмом, поштујући 
правила писаног кода, 
-  Уме да попуњава краћу анкету везану за обим вокабулара 
који поседује, 
-   Уме да попуњава реченицу везану за познату фразу, 
-   Уме да попуњава реченицу везану за граматичку целину 
која се изучава 

           

КОНВЕРЗАЦИЈА 

 

Драматизација (скечеви везани за претходно 
учену целину ) 
 
Питања и одговори (текстови из уџбеника) 
 

 

 
 
 

 коришћење припремљеног текста за разговор, 
 припрема питања и одговора уз консултацију са 

наставником 

 Представљање себе и других , 
 Идентификација и именовање особа, објеката, делова тела, 

зивотиња... 
 Разумевање  и давање једноставних упутстава и команди, 
 Молбе и изрази захвалности, 
 Исказивање просторних односа и величина ( I am going to..., 

I come from..., It is on the left…) 
 Именовање активности у вези са темом, 
 Тражење и давање обавештења о времену на часовнику. 

 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  

 

Циљеви допунске наставе су: 
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Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје  знање,са 
циљем разумевања,препознавања,отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања,умења и вештина из наставног градива. 
 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА ДОПУНСКЕ 
НАСТАВЕ 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ДОПУНСКЕ 

НАСТАВЕ 

- Школа 

- Ја и моји другари 

- Породица 

- Одевање и делови тела 

- савладавање техника читања  
- слушање и изговарање речи  
-  именовање предмета  
- препознавање појмова  
- усвајање новог вокабулара  
- слушање и изговарање гласова и речи  
- понављање научених речи  
- усвајање и адекватна примена новог вокабулара  
- савладавање техника читања  
- повезивање појмова 

- именовање особа из блиске породице  
- представљање своје породице  
- индивидуално илустровање своје породице  
- савладавање техника читања и писања  

-оспособљавање ученика за коришћење 
све четири језичке вештине страног 
језика: писање, читање, разумевање 
текста и конверзација 

 

 

Граматика 

Фонетика 
Правилни и неправилни глаголи у 
презенту, 
одређени и неодређени члан, 

 мушки и женски род придева и множина 
именица и придева, 
присвојни придеви. 

-препознавање интонације  
 -препознавање гласова (нарочито оних који не постоје у матерњем 
језику)  
 -правилно изговарање свих гласова и интонација 
 -упознавање основних правила графије и ортографије  
 -правилно коришћење врста речи у реченици, монолозима и 
дијалозима  
 

-оспособљавање ученика, уз помоћ 
наставника, за употребу граматичких 
форми и лексичких структура, помоћ у 
правилном читању, разумевању текста и 
спеловању 

 

 

ИСТОРИЈА 

Циљеви допунске наставе су: 
Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или за ученике који су били одсутни са часова и за оне који желе даутврде своје 
знање са циљем,разумевања,препознавања отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања умења и вештина из наставног градива. 
 

НАСТАВНА ТЕМА НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 
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основни средњи напредни 

 

Време и рачунање 
времена 2 

Објашњавање временских 
јединица у историји и 
вежбање на примерима 

Налази се у школском 
програму 

  

 

 

Основе робовласничког 
друштва, роб, 
робовласник 

2 
 

Кроз објашњавање основних 
појмова роб, робовласник, 
кроз шему робовласничког 
друштва и анализу појединих 
чланова Хамурабијевог 
законика приближити 
ученицима то време 

Налази се у школском 
програму 

  

Занимљива историја 
2 

Анализа познатих изрека и 
легенди које су се одржале 
кроз време: (Како су гуске 
спасле Рим, Ханибал анте 
портас, О Амазонкама, 
Ахилова пета, Сизифов 
камен, Гордијев чвор, Дођох 
видех победих...) 

 
Налази се у школском 
програму 
 

 
 

 
 

Припремање за 
контролни  2 

Прорађивање пређеног 
градива по целинама 

Налази се у школском 
програму 

  

 

 

ГЕОГРАФИЈА 

Циљеви допунске наставе су: 
Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје 

знање, са циљем разумевања, препознавања , отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из наставног градива. 
 

НАСТАВНА 
ТЕМА 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ ) 

ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ 

ЕЛЕМЕНТИ 
ФИЗИЧКЕ 
ГЕОГРАФИЈЕ 

-слушају,  
питају,  
описују,  
препознају 

ГЕ 1.2.1.  именује небеска тела у 
Сунчевом систему и наводи њихов 
распоред 
 ГЕ 1.2.2. описује облик Земље и 
препознаје појаве и процесе везане 
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за њена кретања 

КАРТОГРАФИЈА 

-слушају,  
питају,  
упоређују, 
 препознају 

ГЕ 1.1.1.  разуме појам оријентације 
и наводи начине оријентисања 
ГЕ 1.1.2.  наводи  начине 
представљања Земљине површине 
(глобус и географска  карта) 
ГЕ 1.1.3. препознаје и чита 
географске и допунске елементе 
карте 

  

ПЛАНЕТА 
ЗЕМЉА 

-слушају,  
питају,  
упоређују,  
показују 

ГЕ 1.2.3.  Именује Земљине сфере 
(литосферу, атмосферу) и препознаје 
њихове основне одлике 

 

  

 

МАТЕМАТИКА 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 

ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ 

ДЕЉИВОСТ 
БРОЈЕВА 

-фронтални 
-индивидуални 
-рад у пару  

1.1.5. дели са остатком 
једноцифреним бројем и зна 
када је један број дељив 
другим; 

2.1.3. уме да примени основна 
правила дељивости са 2, 3, 5, 9 и 
декадним јединицама; 
 

3.1.2. оперише са појмом дељивости 
у проблемским ситуацијама; 

СКУПОВИ 

-фронтални 
-индивидуални 
-групни 

- - - 

СКУПОВИ ТАЧАКА 

-фронтални 
-индивидуални 
-мултимедијална 
настава 

1.3.1. влада појмовима: 
дуж,полуправа, права, раван 
(уочава њихове моделе у 
реалним ситуацијама и уме да 
их нацрта користећи прибор; 

- 
 

- 
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 разликује паралелне и 
нормалне праве); 
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); 

УГАО ﴾сабирање и 
одузимање 

углова,графички и 
аналитички) 
Врсте углова 

-фронтални 
-индивидуални 
-припрема за 
угледни час 

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); 
1.4.1. користи одговарајуће 
јединице за мерење дужине, 
површине, запремине, 
масе,времена и углова; 
1.4.2. претвори веће јединице 
дужине,масе и времена у 
мање; 
1.4.3. користи различите 
апоене новца; 
1.4.4. при мерењу одабере 
одговарајућу мерну јединицу; 
заокружује величине исказане 
датом мером; 

2.3.1. одреди суплементне и 
комплементне углове, упoредне и 
унакрсне углове; рачуна са њима 
ако су изражени у целим 
степенима; 
2.4.1. пореди величине које су 
изражене различитим мерним 
јединицама за дужину и масу; 
2.4.3. уме да дату величину искаже 
приближном вредношћу; 

3.3.1. рачуна са угловима  
укључујући и претварање угаоних 
мера; закључује користећи особине 
паралелних и нормалних правих, 
укључујући углове  
на трансверзали; 
3.4.1 по потреби претвара јединице 
мере, рачунајући са њима; 
3.4.2. процени и заокружи дате 
податке и рачуна са таквим 
приближним вредностима; изражава 
оцену грешке (нпр. мање од 1 динар, 
1cm,1 g); 

РАЗЛОМЦИ 

(опште,децимални 
запис,процентни 

запис) 

-фронтални 
-индивидуални 
-рад у пару 
-групни 
-мултимедијална 
настава 
- припрема за 
угледни час 

1.1.1. уме да прочита и 
запише различите врсте 
бројева (природне, целе, 
рационалне); 
1.1.2. преводи децимални 
запис броја у разломак и 
обратно; 
1.1.3. пореди по величини 

2.1.1. упореди по величини 
разломке записане у различитим 
облицима; 
2.1.2. одреди супротан број, 
реципрочну вредност и апсолутну 
вредност броја; израчуна вредност 
једноставнијег израза са више 
рачунских операција различитог 

3.1.1. уме да одреди вредност 
сложенијег бројевног израза; 
3.1.3. уме да користи бројеве и 
бројевне изразе у реалним 
ситуацијама; 
3.2.5. користи једначине и 
неједначине решавајући и сложеније 
текстуалне задатке. 
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- припрема за 
тематске надеље 

бројеве истог записа, 
помажући се сликом кад је то 
потребно; 
1.1.4. изврши једну основну 
рачунску операцију са 
бројевима истог записа, 
помажући се сликом 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; 

приоритета, укључујући 
ослобађање од заграда, са 
бројевима истог записа; 
2.1.4. користи бројеве и бројевне 
изразе у једноставним реалним 
ситуацијама; 
2.2.5. користи једначине у 
једноставним текстуалним 
задацима; 

ОСНА СИМЕТРИЈА 

(симетрала дужи и 
угла,нормала) 

-фронтални 
-индивидуални 
-мултимедијална 
настава 

1.3.6. интуитивно схвата 
појам подударних фигура 
(кретањем до преклапања); 

2.3.6. уочи осносиметричне фигуре 
и уме да одреди осу симетрије(нпр. 
паралелност и једнакост страница 
паралелограма);  - 

 
 

БИОЛОГИЈА 

Циљеви допунске наставе су: 
Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје знање,са 
циљем разумевања, препознавања, откланњања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања,умења и вештина из наставног градива. 
 

НАСТАВНА 
ТЕМА 

НАЧИНИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 

ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

Особине живих 
бића и 
разноврсност 
живог света 

-рад на тексту 
-демонстрација 
сликом, графиком, 
шемом и 
компјутером, 
-провера и примена 
знања 

1.1.1 уме да наведе основне карактеристике живог света 
1.1.2 разликује живу и неживу природу у непосредном 
окружењу и у типичним случајевима 
1.1.3 препознаје основне сличности и разлике у изгледу и 
понашању биљака и животиња 
1.1.4 уме да наведе називе пет царстава и познаје типичне 
представнике истих 
1.2.1 зна да су најмањи организми саграђени од једне 
ћелије у којој се одвијају сви карактеристични животни 
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процеси и зна основне карактеристике грађе такве ћелије 
1.2.3 зна основне карактеристике грађе биљака, и основне 
функције које се обављају на нивоу организма 

Биљке-грађа и 
животни процеси 

-рад на тексту 
-демонстрација 
сликом, графиком, 
шемом и 
компјутером, 
-провера и примена 
знања 

1.2.3 зна основне карактеристике грађе биљака, и основне 
функције које се обављају на нивоу организма 
1.2.4 познаје основну организацију органа у којима се 
одвијају различити животни процеси 
1.2.5 разуме да је за живот неопходна енергија коју 
организми обезбеђују исхраном 
1.2.6 разуме да су поједини процеси заједнички за сва жива 
бића (дисање, надражљивост, покретљивост, растење, 
развиће, размножавање) 
1.3.1 разуме да јединка једне врсте даје потомке исте врсте 
1.3.2 зна основне појмове о процесима размножавања 

  

Разноврсност 
биљака,  
значај и заштита 

-рад на тексту 
-демонстрација 
сликом, графиком, 
шемом и 
компјутером, 
-провера и примена 
знања 

1.3.1 разуме да јединка једне врсте даје потомке исте врсте 
1.3.2 зна основне појмове о процесима размножавања 

  

Царство гљива -рад на тексту 
-демонстрација 
сликом, графиком, 
шемом и 
компјутером, 
-провера и примена 
знања 

1.2.3 зна основне карактеристике грађе гљива, и основне 
функције које се обављају на нивоу организма  

  

 

ДОДАТНА  НАСТАВА  
 

СРПСКИ  ЈЕЗИК  
 

НАСТАВНА ТЕМА НАЧИНИ ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 
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РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ 

Jeзик:  
- Граматика: 
*падежи 
*врсте речи 
*глаголи 
Књижевност 

  

Индивидуални,фр
онтални, 
разговор, рад у 
пару, групни, 
метода рада на 
тексу  

 
 
  

 
 

-именује и одређује службу падежа у 
реченици 
-познавање свих десет врста речи (на 
тексту) 
-познавање глагола и њиховог 
значења 
-читање и анализа књижевних дела 
по избору 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  За додатни рад се опредељују даровити ученици и посебних интересовања за енглески језик. Ангажоване ученике стога треба 

стимулисати (похвале, награде, интерна школска такмичења у циљу припрема за општинско, окружно и републичко такмичење које се организује 

само за ученике осмог разреда) и постепено их уводити у области професионалне оријентације ка широком пољу  делатности које пружа знање 

енглеског језика. 

НАСТАВНА ТЕМА  И САДРЖАЈ 

 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА ПРОГРАМА 

ГРАМАТИКА 
глаголски облици (Садашње просто 
време,Садашње трајно време, Прошло просто 
време,Будуће просто време,Садашњи 
перфекат) 
модални глаголи (can,must,mustn’t) 
изрази са have 
множина и број именица 
придеви (компаративи и присвојни придеви) 
Заменице(упитне и заменице у служби објекта) 
Предлози за место и време 
(now, at the moment, always, usually, never) 
Именице ( коришћење истих рецептивно и 

Интерактивно учење, кооперативно учење 
ТПР- слушање и реаговање на инструкције 
наставника или са аудио траке 
Певање у групи, мануелне активности 
Вежбе слушања, и говорне активности 
Симулација ситуација 
Коришћење израза код представљања 
Упознавање са новим градивом помоћу слика 
активности 
Реаговања на упутства 
презентација наставних садржаја 
интерактивно учење 
препознавање и примена граматичких садржаја  

-препознавање на  елементарном  нивоу гласовне  структуре  
језика  који учи 
 -разумевање  текстова  и  упутстава и  реаговање  на  
одговарајући  начин 
- разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у 
језичким активностима, 
- уочава сличности и разлике између матерњег и страног  
језика који учи, 
- покушава да одгонетне значење на основу контекста и 
проверава питајући неког ко добро зна ( друга, наставника) 
- обраћа пажњу на речи и изразе који се више пута 
понављају, као и на наслове и поднаслове у писаним 
текстовима, 



 
 

325 

продуктивно) 
Бројиве и небројиве именице – (rain, water, 
season, year) 
Множина именица на (y, f, fe – body, shelf, wife) 
Саксонски генитив са именицом у множини 
(правилна и неправилна множина) – a girls’ 
basketball team 
Члан (одређени и неодрађени члан) 
у изразима / Have a party; Go for a walk) 
нулти члан  
(уз доба дана: at noon, at midnight 
годишња доба: in spring, in summer) 
Предлози 
Позиција у простору (in. on, atI 
Правац кретања (to, over) 
Време ( at 10 o’clock, in March) 
Доба дана( at noon) 
Порекло (from England) 
Средство (with a pen) 
Намена (for children) 

рад у пару 
групни рад  на задату тему 
израда пројеката 
израда паноа 
приближавање граматичких садржаја из угла 
свакодневнице 
утврђивање и систематизација путем  
штампаног материјала, радне свеске и мини 
тестова  
квиз 
корелација и позивање на стечено знање из 
граматике матерњег језика 
начини реализације уз помоћ визуелног и аудио 
материјала 

- обраћа пажњу на гестове и мимику у усменим текстивима, 
илустрације и друге визуелне елементе, 
- уколико не зна појам на страном језику, покушава да је 
изрази мимиком док не добије помоћ од друга или 
наставника, 
-интерпретација и практична  примена стечених  знања 
 
-упознавање , представљање  себе  и  других 
-изражавање  припадности 
--исказивање једноставне усмене поруке;  
-савладавање технике читања;  
- описи појмова;  
- лексика,  
- нови граматички појмови унутар познате реченице 
- комуникација, 
 
 
  
 

ВОКАБУЛАР И ИЗГОВОР 
Вођење сопственог речника  
(писање нових речи по новим насловима и 
текстовима који се изучавају) 
Подела по врстама речи 
Глаголи (инфинитив, прошло време, партицип) 
Именице 
Придеви 
Предлози 
Упитне речи 
 
 
 

слушање и реаговање на упутства наставника или 
са аудио траке 
драмска игра, рад у пару 
симулација ситуација, рад на групном пројекту 
симулација дијалога 
именовање научених појмова и израза уз често 
групно понављање 
читање наглас 
вежбе са акцентовањем 
вођење сопственог речника 
провера речи 
рад у пару (дијалог) 
-     вежбања са захтевом отклањања грешке  

- Уме да нађе задату реч на страном језику у свом речнику 
или у штампаном издању, 
- Уме да нађе синоним задате речи на страном језику, 
- Тражи одговарајући израз са матерњег на израз у страном 
језику 
 

ЧИТАЊЕ И СЛУШАЊЕ СА РАЗУМЕВАЊЕМ 
Гледање видео материјала са енглеским 
поднасловом (филмови, цртани филмови, видео 

примена аудио и видео записа 
индивидуална и групна анализа текста 
припрема кратких питања у вези са прочитаним 

-  Правилно изговара страну реч, 
-  Разуме разлику између сличних вокала, консонаната или 
дифтонга, 
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записи – историја, географија) (додатни 
материјал) 
Краћи дијалози до 7 реплика  
( питања и одговори) 
 Издвајање кључних информација после 
слушања текста  
Разумевање и одговарање на усмене поруке ( 
давање наредбе или извршавање) 

или одслушаним текстом 
препричавање прочитаног текста 
 
вежбе слушања, повезивање предмета са сликом 
израда постера на задату тему  
поступање по датом задатку 
 

-   Уз помоћ наставника континуирано ради на усвајању и 
примени општих стратегија учења (генерализација, 
индукција, дедукција, инференција и позитивни трансфер) 
- покушава да употреби реч сличног значења или 
приближног уместо непознате. 
 

ПИСАЊЕ И ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 
Попуњавање текстова ( песма из уџбеника, 
упитник...) 
Тестови ( граматичке целине, вокабулар) 
Квизови  и анкете  ( online или на часу) 

кратки описи 
диктати 
преписивање текстова 
правила интерпункције и правописа 
коришћење интернета и других средстава писмене 
комуникације 
подстицање креативности кроз писање кратких 
песама и причица 
-     игрица размене писаних порука 

-  Правилно пише страну реч, 
-  Уме да у писаној форми изражава краће садржаје у вези са 
темама предвиђеним наставним програмом, поштујући 
правила писаног кода, 
-  Уме да попуњава краћу анкету везану за обим вокабулара 
који поседује, 
-   Уме да попуњава реченицу везану за познату фразу, 
-   Уме да попуњава реченицу везану за граматичку целину 
која се изучава 

КОНВЕРЗАЦИЈА 
Драматизација (скечеви везани за претходно 
учену целину ) 
Асистирање наставнику на часовима допунске 
наставе –  
Вршњачка едукација (PEER Education) – 
уручивање  тестова, објашњавање на 
енглеском, давање примера о начину 
одговарања ... 

коришћење припремљеног текста за разговор, 
коришћење интернета у сврху тражење 
фотографија и текста на задату тему 
рад у Power Point-у, 
припрема питања и одговора уз консултацију са 
наставником 

Представљање себе и других , 
Идентификација и именовање особа, објеката, делова тела, 
зивотиња... 
Разумевање  и давање једноставних упутстава и команди, 
Молбе и изрази захвалности, 
Исказивање просторних односа и величина ( I am going to..., 
I come from..., It is on the left…) 
Именовање активности у вези са темом, 
Тражење и давање обавештења о времену на часовнику. 

 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

Циљеви додатне наставе су: 
За додатни рад се опредељују даровити ученици и посебних интересовања за енглески језик. Ангажоване ученике стога треба стимулисати 

(похвале, награде, интерна школска такмичења у циљу припрема за општинско, окружно и републичко такмичење које се организује само за ученике 

осмог разреда) и постепено их уводити у области професионалне оријентације ка широком пољу  делатности које пружа знање енглеског језика. 
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САДРЖАЈ И ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 
НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ДОДАТНЕ 
НАСТАВЕ 

- Школа 

- Ја и моји другари 

- Породица 

- Одевање и делови тела 

- читање текста ( lecture du texte), речи и изрази (les 
mots et expressions) ; 
Граматика 

 Правилни и неправилни глаголи (les verbes réguliers et 
irréguliers); 

  презент (le présent), 
 одређени и неодређени члан ( l'article défini/indéfini),  
 мушки и женски род придева и множина именица и 

придева ( le féminin/ masculin et le pluriel des adjectifs et 
des noms, 

  присвојни придеви (les adjectifs possessifs), 

- усвајање и адекватна примена новог 
вокабулара  
- савладавање техника читања  
- повезивање појмова 
-препознавање гласова (нарочито оних који не 
постоје у матерњем језику)  
-правилно изговарање свих гласова и 
интонација 
-разумевање писаног текста,а то подразумева 
учење граматичких специфичности  
-правилно коришћење врста речи у реченици, 
монолозима и дијалозима  
-упознавање нових правила фонетике и 
морфологије 

Оспособљавање ученика за проширење 
знања у домену граматичких форми и 
лексичких структура 
Помоћ у самосталном писаном и усменом 
изражавању кроз писање састава и усмене 
презентације на одређену тему  

 

ИСТОРИЈА 

Додатна настава из истотије се организује за ученике петог , шестог, седмог и осмог разреда и остварује се са по 36 часова, односно са по 1 часом 
недељно, кроз следеће активности: 
 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 

основни средњи напредни 

 

Увод; 
Рачунање времена 

2 
 

Увежбавање стечених 
знања везаних за рачунање 
времена задавањем тежих 
задатака (по хришћанском, 
муслиманском, грчком, 
византијском, римском 

 Налази се у школском програму Налази се у школском програму 
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календару) 
 

Сналажење на 
историјској карти 
(Египат, Грчка, Крит 
Рим, римске 
провинције на Балкану, 
Винча, Старчево, 
Лепенски Вир, 
Средоземно море, 
Дунав, освајање 
Александра 
Македонског) 
2 

Примењују и користе 
историјски атлас, 
проналазе, задате појмове 
на карти, сналазе се, читају 
ознаке... 

 Налази се у школском програму Налази се у школском програму 

Уметност Старе Грчке 
и Рима, познате 
личности Старог века 
2 

Рад у пару, групни, 
индивидуални 

 
 
 

Налази се у школском програму 
 

Налази се у школском програму 
 

Занимљива историја 
2 

Индивидуални, групни, 
рад  у пару 

 Налази се у школском програму Налази се у школском програму 

 

ГЕОГРАФИЈА 

НАСТАВНА 
ТЕМА 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ ) 

ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ 

УВОД 

-разговор 
-упознавање са радом, средствима 
за рад и начином остваривања 

    

ЕЛЕМЕНТИ 

ФИЗИЧКЕ 

ГЕОГРАФИЈЕ 

-разговор 
-читање и анализа текстова 
-прављење паноа 

  ГЕ 3.2.1. препознаје димензије 
Земље и објашњава последице 
Земљиног облика  

КАРТОГРАФИЈА 

-разговор 
-оспособљавање за прецизно 

  ГЕ 3.1.1.  доноси закључке о 
просторним (топографским) и 
каузалним везама географских 
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одређивање координата( гш, гд) чињеница - објеката, појава, 
процеса и односа на основу 
анализе географске 
карте 

ПЛАНЕТА 

ЗЕМЉА 

-разговор 
-оспособљавање за самостално 
препознавање дејства сила Земље 

  ГЕ.3.2.2. објашњава физичко 
географске законитости у 
географском оматачу и наводи 
мере за његову заштиту обнову и 
унапређивање 

 

МАТЕМАТИКА 

 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 
 

основни средњи напредни 

ДЕЉИВОСТ 
БРОЈЕВА 

Бинарни бројни 
систем 

-фронтални 
-индивидуални 
-рад у пару  

  

3.1.2. оперише са појмом дељивости 
у проблемским ситуацијама; 

СКУПОВИ 

Скупови; решавање 
текстуалних задатака 

применом Веновог 
дијаграма 

-фронтални 
-индивидуални 
-групни 

  - 

СКУПОВИ ТАЧАКА 

Геометријске фигуре 
као скупови тачака, 
логичке операције у 

унији,пресеку и 
разлици 

Права и 
кружница,конструкти

-фронтални 
-индивидуални 
-мултимедијална 
настава 
 

 
 
 

 
 

- 
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вни задаци 

Дијаграми и њихова 
примена у решавању 

математичких 
проблема, метод дужи 

 

-фронтални 
-индивидуални 
-припрема за 
угледни час 

  

3.3.1. рачуна са угловима  
укључујући и претварање угаоних 
мера; закључује користећи особине 
паралелних и нормалних правих, 
укључујући углове  
на трансверзали; 
3.4.1 по потреби претвара јединице 
мере, рачунајући са њима; 
3.4.2. процени и заокружи дате 
податке и рачуна са таквим 
приближним вредностима; изражава 
оцену грешке (нпр. мање од 1 динар, 
1cm,1 g); 

РАЗЛОМЦИ 
Рационални поступци 

при рачунању, 
одабрани задаци 

Разломци, одабрани 
задаци 

Процентни рачун 

-фронтални 
-индивидуални 
-рад у пару 
-групни 
-мултимедијална 
настава 
- припрема за 
угледни час 
- припрема за 
тематске надеље 

  

3.1.1. уме да одреди вредност 
сложенијег бројевног израза; 
3.1.3. уме да користи бројеве и 
бројевне изразе у реалним 
ситуацијама; 
3.2.5. користи једначине и 
неједначине решавајући и сложеније 
текстуалне задатке. 

ОСНА СИМЕТРИЈА 
Конструкција 

пресавијањем папира 

Одабрани 
конструктивни 
задаци-примена 
изометријских 

трансформација 

-фронтални 
-индивидуални 
-мултимедијална 
настава 
 

  - 

Одабрани задаци са 
такмичења 

-фронтални 
-индивидуални 
-рад у пару 
-групни 

  - 



 
 

331 

Задаци логично-

комбинаторне 
природе 

-фронтални 
-индивидуални 
-рад у пару 
-групни 

  - 

 

БИОЛОГИЈА 

Циљеви додатног рада:  
Додатни рад се организује за ученике који показују веће интересовање и жељу за новим сазнањима која превазилазе оквире предвиђене планом и 
програмом, са циљем повезивања и примене научеог у свакодневном животу. 
 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 
ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

Особине живих бића и 
разноврсност живог 
света 

-практичан рад 
-ПП презентације 
-демонстрација 
графиком или 
шемом  
-провера и 
примена знања 

 2.1.3 познаје критеријуме по 
којима се царства међусобно 
разликују на основу њихових 
својстава до нивоа кола/класе 
2.1.4  уме да објасни везу између 
промена у просторном и 
временском окружењу и промена 
које се дешавају код живих бића у 
околностима када делује мањи 
број чинилаца на типичне 
заједнице живих бића или 
организме 

3.1.1 примењује критеријуме за разликовање живог од 
неживог у граничним случајевима и у атипичним 
примерима (вируси, делови организама, плодови и сл.) 
3.1.2 уме да објасни зашто је нешто класификовано као 
живо или као неживо 
3.1.3 разуме критеријуме по којима се разликују биљке и 
животиње и уме да их примени у атипичним случајевима 
3.1.4 познаје критеријуме по којима се царства међусобно 
разликују на основу њихових својстава до нивоа 
класе/реда најважнијих група 
3.2.2 разуме морфолошку повезаност појединих нивоа 
организације и њихову међусобну функционалну 
условљеност 

Биљке-грађа и 
животни процеси 

-практичан рад 
-ПП презентације 
-демонстрација 
графиком или 
шемом  
-провера и 
примена знања 

 2.2.4 разуме да је за живот 
неопходна енергија која се 
производи, складишти и одаје у 
специфичним процесима у ћелији 
и да се то назива метаболизам 
2.2.5 разуме да биљне ћелије, 
захваљујући специфичној грађи, 
могу да везују енергију и стварају 
(синтетишу) сложене (хранљиве) 
материје 
2.2.6 разуме да и у биљној и у 

3.6.1 разуме значај и уме самостално да реализује 
систематско и дуготрајно прикупљање података 
3.6.2 уме да осмисли једноставан протокол прикупљања 
података и формулар за упис резултата 
3.6.5 зна, уз одговарајуће навођење наставника, 
самостално да осмисли, реализује и извести о 
експерименту на примеру који сам одабере 
3.2.4 разуме да је у остваривању карактеристичног 
понашања неопходна функционална интеграција више 
система органа и разуме значај такве интеграције 
понашања за преживљавање 
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животињској ћелији сложене 
материје могу да се разграђују, 
при чему се ослобађа енергија у 
процесу који се назива дисање 
2.3.1 разуме основне разлике 
између полног и бесполног 
размножавања 
2.3.2 разуме механизам настанка 
зигота 

3.2.5 разуме сличности и разлике у интеграцији грађе и 
функције јединке током животног циклуса 

Разноврсност биљака,  
значај и заштита 

-практичан рад 
-ПП презентације 
-демонстрација 
графиком или 
шемом  
-провера и 
примена знања 

 2.4.9 разуме значај природних 
добара у заштити природе 
(националних паркова, природних 
резервата, ботаничких башта, зоо-
вртова) 

3.2.3 разуме узроке развоја и усложњавања грађе и 
функције током еволуције 
 

Царство гљива -практичан рад 
-ПП презентације 
-провера и 
примена знања 

  3.2.5 разуме сличности и разлике у интеграцији грађе и 
функције јединке током животног циклуса 

 

Д. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ  ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА 

 

ПРОГРАМ  РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ  
Садржај Време Сарадници 
Упознавање са ученицима, распоред часова  Септембар  
Упознавање са правилима и карактеристикама 
рада у предметној настави 

Септембар  

Упознавање ученика са Кућним редом и 
Правилником о дисциплинској и материјалној 
одговорности ученика и запослених1 

Септембар  

Избор руководства одељењске заједнице Септембар  
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Мој радни дан Септембар  
Како успешно учити Октобар Психолог и/или 

педагог 
Дечја недеља – права и одговорности (упознати 
ученике са Правилником о оцењивању)1 

Октобар  

Резултати са јесењег кроса; значај вежбања и 
бављења спортом 

Октобар Наставник физичког 
васпитања 

Правилна исхрана, хигијена и безбедно 
конзумирање хране 

Октобар Патронажна служба 
Дома здравља 

Прве оцене – разговор и предлог мера, помоћ 
слабијим ученицима2 

Октобар  

Анализа успеха на првом тромесечју Новембар  
Насилништво у нашој школи – да ли га 
препознајемо и како реагујемо? 

Новембар Психолог и/или 
педагог 

Слободне активности у нашој школи Новембар  
Анкета „Оно што највише волим“ 3 Новембар  
Организација помоћи слабијим ученицима Децембар  
Упознавање - радионица 4 Децембар Психолог и/или 

педагог 
Прослава Нове године5 Децембар  
Анализа успеха на крају првог полугодишта Децембар  
Упућивање ученика у организацију такмичења Јануар  
Обележавање Савиндана Јануар  
Наше навике: добре и лоше Фебруар  
Страшне приче6 Фебруар Психолог и/или 

педагог 
Представља нам се Ученички парламент наше 
школе 

Фебруар  

Дан Олимпијског комитета Србије Фебруар  
Пролећно спремање наше учионице Март  
Пролећно спремање нашег дворишта Март  
Дан вода – чувамо ли изворе, реке, мора?  Март  
Честе породичне ситуације7 Март  
7. април – Дан здравља Април Патронажна служба 
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Дома здравља 
„Интервју“ – радионица8 Април Психолог и/или 

педагог 
Успех и дисциплина на трећем тромесечју Април  
Тема по избору ученика Мај  
Присећамо се почетка петог разреда Мај  
Утисци са екскурзије Мај  
Резултати са пролећног кроса Мај  
Успеси нашег одељења у овој школској години9 Јун  
Анализа успеха на крају школске године Јун  

 
Начин реализације: 
1 - Користити следеће документе:  Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика и запослених, Кућни 
ред, Правилник о оцењивању. 
2 – Припрема за овај час подразумева разговор са предметним наставницима, како би ученици добили детаљнија упутства и 
смернице. 
3 - Одговарају на питања из анкете Б 2.3 из Приручника „Учионица без насилништва“. 
4 - Радионица „Упознавање“ из Приручника „Вршњачка медијација – од свађе слађе““. 
5 – Осим разговора о предстојећим празницима, разговарати са ученицима и о следећим темама: да ли за време празника 
посећују родбину, да ли у свом окружењу имају неку старију особу којој је потребна помоћ, да ли има деце која не могу да 
буду са својим породицама у време празника, итд., и посебно нагласити опасност од употребе пиротехничких средстава. 
6 – Припремити приче и анализирати их на часу 
7 – Поделити децу у групе и ставити их у улогу деце, родитеља, комшија... Потребно је да драматизују причу из 
свакодневног живота. 
8-  Радионица из Приручника „Умеће одрастања“ 
9 - Нагласити и неке неуобичајене успехе, пронаћи за свако дете нешто у чему је било успешно. Препустити деци да сама 
изнесу све позитивне промене које су они запазили. 
 
 

ПРОГРАМСKИ САДРЖАЈИ И УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЕКСКУРЗИЈА У ДРУГОМ 
ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА  
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  Циљ и задаци  

  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, другарства и 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 навика 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,  
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–  
  

  

развијање способности оријентације у простору.  

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  
  
    У складу с наставним програмом, на екскурзијама се могу реализовати следећи програмски садржаји:  
  
 Посете које омогућавају упознавање са природним лепотама, природногеографским и друштвено-географским одликама 

Србије (планине, реке, језера, бање, биљни и животињски свет, заштићени природни објекти и национални паркови, 
становништво, народи и етничке заједнице у Србији...).   
 Обилазак праисторијских, античких, средњовековних, нововековних и локалитета савременог доба (Лепенски вир, Винча, 
Сирмијум, Виминацијум – војни логор, Гамзиград – царска палата, Медијана, Студеница, Ђурђеви Ступови, Жича, 
Милешева, Сопоћани, Градац, Грачаница, Високи Дечани, Раваница,  
Лазарица, Љубостиња, Манасија, Каленић, Сремски Карловци, Крушедол, Ново Хопово, Врдник, Смедеревска тврђава, 
Голубац, Нишка тврђава, Петроварадинска тврђава, Орашац, Топола, Ћеле-кула, Таково, Тршић, Бранковина, Враћевшница, 
Текериш, Струганик, Шумарице...).  
 Обилазак Београда, престонице Србије (Дом Народне скупштине, Народно позориште, Народни музеј, Београдска тврђава, 
Опсерваторија, Војни музеј, Музеј Српске православне цркве, Музеј Првог српског устанка – Конак кнеза Милоша,  
Конак кнегиње Љубице, Народна библиотека, краљевски дворови на Дедињу,  
Музеј града, Авала, Јајинци, Етнографски музеј, Педагошки музеј, Музеј Вука и  
Доситеја, Саборна црква, храм Светог Саве на Врачару, Природњачки музеј, Ботаничка башта „Јевремовац”, зоолошки врт, 
Музеј југословенске кинотеке, Музеј Николе Тесле, Музеј савремене уметности...).  
 Обилазак установа културе у Србији (Галерија Матице српске у Новом Саду, Српско народно позориште у Новом Саду, 
Књажевско-српски театар у Крагујевцу, завичајни и локални музеји, спомен-куће...).  
 Обилазак привредних друштава и јавних предузећа (предузећа у областима прехрамбене, хемијске, машинске и 
електроиндустрије, индустрије грађевинског материјала, енергетике...).  
  

  
УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЕКСКУРЗИЈА  
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Многа знања, умења и ставове ученици најцелисходније стичу и развијају кроз активности које се одвијају ван 
учионице. Екскурзије су зато важан облик рада са ученицима који пружа велике могућности за остваривање бројних задатака 
образовања и васпитања. Наведене задатке екскурзије, који су бројни и разноврсни, треба посматрати кроз чињеницу да се 
екскурзије реализују током целокупног основног образовања и васпитања и да постоји кумулитивни ефекат тог облика рада, 
који најчешће није могуће одмах у целости сагледати. Пуни смисао и оправданост постојања екскурзије је управо у њеној 
трансферној вредности на даљи развој ученикове личности.  

У избору програмских садржаја и маршрута екскурзија, као и њиховог трајања, потребно је узети у обзир захтеве 
наставних програма свих предмета које ученици изучавају у тој школској години, циљеве и задатке екскурзије, узраст 
ученика и њихове психофизичке способности.   

У стручној припреми учествују сви наставници водећи рачуна да се кроз екскурзију што више повежу образовно-
васпитни захтеви различитих наставних предмета. У стручним и педагошко-методичким припремама, имајући у виду циљ и 
задатке сваке екскурзије, наставници треба пажљиво да се упознају са маршрутом и могућностима које она пружа, како за 
стицање нових, тако и за продубљивање и систематизацију већ усвојених знања.   

Наставничко веће може да одреди једног наставника за стручног вођу пута, који ће на себе преузети обавезу стручне 
припреме екскурзије. Он ће, консултујући предметне наставнике и доступну литературу (приручнике, монографије места, 
проспекте, туристичке водиче, путописе...), сачинити оперативни план рада за сваки дан на екскурзији, са прецизно 
одређеним објектима и местима који ће бити посећени и активностима које треба реализовати. Оперативни план екскурзије 
биће саопштен ученицима, а предметни наставници могу да формирају ученичке групе које ће добити задужење да, на основу 
препоручене литературе, саставе кратке реферате који ће бити прочитани приликом посете одређеним објектима или током 
путовања кроз поједине крајеве.   
 Помоћ у припреми екскурзије могу пружити и родитељи који поседују знања и искуства релевантна за њену организацију и 
реализацију.   

На екскурзији треба водити рачуна о физичком и психичком капацитету ученика одређеног узраста, посебно о 
правилној расподели активности и периода одмарања. Због обиља утисака и специфичних околности у којима се одвија 
екскурзија тешко је дужи временски период одржавати пажњу ученика. Треба избегавати опширна предавања, објашњења са 
великим бројем података и активности које су дуготрајне и замарајуће. Део времена може се посветити организовању 
такмичења у разним дисциплинама: фудбалу, кошарци, одбојци, трчању, скакању, певању, рецитовању, квизовима и сл.  

Пре разгледања неког објекта било би корисно одржати кратак састанак са тамошњим стручњацима (кустосима, 
водичима, инжењерима...), упознати их с циљем посете и замолити их да њихово излагање буде прилагођено ученицима. Ако 
излагање стручног водича превазилази могућности ученика да га разумеју, наставник треба да интервенише и пружи 
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појашњења која одговарају предзнању ученика, њиховом узрасту и интересовањима. Подразумева се да сва излагања на 
екскурзији којима се објашњавају различите појаве у природи и друштву морају бити на потребном научно-стручном нивоу.   
  Посете  привредним  предузећима  треба  искористити за  потпуније  
информисање ученика о појединим занимањима како би се по завршетку основног  образовања и васпитања лакше 
определили за одређени позив.    
 Реализација постављеног циља екскурзије у великој мери зависи од  способности наставника да са ученицима успешно ради 
и ван учионице. Његова улога је сада сложенија и захтевнија, јер осим што организује и реализује предвиђене активности, 
брине и о безбедности ученика који су током екскурзије одвојени од својих породица. У свом раду наставник треба да 
уважава узрасне карактеристике ученика, разлике у њиховим потребама и могућностима, да подстиче сарадњу и тимски рад, 
самосталност и личну одговорност.   
  По повратку са екскурзије, стечена знања и искуства треба што више интегрисати у наставни процес. Пожељно је са 
ученицима разменити утиске, извршити систематизацију и обраду података добијених током екскурзије, а од прикупљеног 
материјала (цртежи и фотографије музејских експоната, биљног и животињског света, културно-историјских споменика, 
установа културе, природних лепота...) приредити изложбу, као пригодан начин да се реализована екскурзија представи на 
нивоу школе.       
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ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА , ДОДАТНЕ И ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ У 
ШЕСТОМ РАЗРЕДУ 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ (4 часа недељно, 144 часа годишње) 
 

Циљ и задаци 
 Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се 
усмено и писмено правилно изражавати, да упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, 
филмска и друга уметничка остварења из српске и светске баштине. 
Задаци наставе српског језика: 
 развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује;  
 описмењавање ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног језика; 
 поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика; 
 упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилским могућностима српског језика; 
 оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене и писмене употребе и у 
различитим комуникационим ситуацијама (улога говорника, слушаоца, саговорника и читаоца); 
 уочавање разлике између месног говора и књижевног језика; 
 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 (доживљајног,  изражајног, интерпретативног, 
истраживачког; читањe с разумевањем, логичкo читањe) у складу са врстом текста (књижевним и осталим текстовима); 
 оспособљавање за читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање књижевноуметничких дела 
разних жанрова; 
 упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из илустрованих енциклопедија и часописа за 
децу; 
 поступно и систематично оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко процењивање прочитаног текста; 
 развијање потребе за књигом, способности да се њоме ученици самостално служе као извором сазнања; навикавање на 
самостално коришћење библиотеке (одељењске, школске, месне); поступно овладавање начином вођења дневника о 
прочитаним књигама; 
 поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање сценских остварења (позориште, филм); 
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 усвајање основних функционалних појмова и теоријских појмова из књижевности, позоришне и филмске уметности; 
 упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и културног идентитета на делима српске 
књижевности, позоришне и филмске уметности, као и других уметничких остварења; 
 развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује; 
 навикавање на редовно праћење и критичко процењивање часописа за децу и емисија за децу на  радију и телевизији; 
 подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво; 
 подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности (литерарна, језичка, рецитаторска, драмска, 
новинарска секција и др.); 
 васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, солидарности и других моралних вредности; 
 развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и сарадње међу људима. 
Оперативни задаци: 
 увођење ученика у грађење речи; 
 упознавање са гласовним системом; 
 упознавање гласовних алтернација, њихово уочавање  у грађењу и промени рeчи; 
 утврђивање знања о значењу и функцији придевских заменица; 
 стицање основних знања о грађењу и значењима глаголских облика (футур II; имперфекат; плусквамперфекат; 
императив; потенцијал; трпни глаголски придев; глаголски прилози); 
 проширивање знања о сложеној реченици; 
 оспособљавање ученика за уочавање разлике између дугих акцената; 
 оспособљавање за уочавање и тумачење узрочно-последичних  веза у уметничком тексту, за исказивање властитих судова 
и закључака приликом анализе текста и у разним говорним ситуацијама; 
 развијање способности  за уочавање и тумачење  емоција, мотива и песничких слика у лирском тексту; 
 постепено упознавање структуре основних облика усменог и писменог изражавања – према захтевима програма. 
 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

ЈЕЗИК 

Граматика 

Обнављање, проверавање и систематизовање знања која се у овом и старијим разредима проширују и продубљују, до 
нивоа њихове примене и аутоматизације у изговору и писању у складу са књижевнојезичком нормом и правописом. 

Подела речи по настанку: просте, изведене и сложене. Суфикси – разликовање суфикса од граматичких наставака; 
творбена основа; корен речи. Примери изведених именица, придева и глагола (певач, школски, школовати се).  
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Сложенице, примери сложених речи насталих срастањем двеју или више речи, односно њихових творбених основа; 
просто срастање и срастање са спојним вокалом (Бео/град, пар/о/брод). Префикси; примери именица, придева и глагола 
насталих префиксацијом (праунук, превелик, научити).  

Атрибутска и предикатска функција именица и придева. 
Самогласници и сугласници; слоготворно р. Подела речи на слогове. Подела сугласника по месту изговора и по 

звучности.  
Гласовне промене и алтернације – уочавање у грађењу и промени речи: палатализација и сибиларизација; непостојано а; 

промена л у о; једначење сугласника по звучности (одступања у писаном језику); једначење сугласника по месту изговора; 
јотовање; асимилација и сажимање самогласника; губљење сугласника (на одступања указати у примерима). 
 Придевске заменице: разликовање по значењу и функцији – присвојне, показне, односно-упитне, неодређене, опште, 
одричне; употреба повратне заменице свој. 
 Грађење и значења глаголских облика: аорист (стилска обележеност), футур II; имперфекат; плусквамперфекат; императив; 
потенцијал; трпни глаголски придев; глаголски прилози. Прости и сложени глаголски облици. Лични и нелични глаголски 
облици. 
 Реченица (основни појмови): комуникативна реченица (синтаксичко-комуникативна јединица која представља целовиту  
поруку) и предикатска реченица (синтаксичка јединица која садржи глагол у личном облику). 
 Независне и зависне предикатске реченице. 
 Вежбе у исказивању реченичних чланова речју, синтагмом и зависном реченицом. 
 Комуникативне реченице које се састоје од једне независне предикатске реченице и од више њих. 
Правопис 

Проверавање, понављање и увежбавање правописних правила обрађених у претходним разредима (писање речце ли уз 
глаголе, не уз глаголе, именице и придеве; нај уз придеве; употреба великог слова и др.). 

Писање одричних заменица уз предлоге.  
Писање заменица у обраћању: Ви, Ваш. 
Писање имена васионских тела – једночланих и вишечланих. 
Писање глаголских облика које ученици често погрешно пишу (радни  глаголски придев, аорист, потенцијал, перфекат, 

футур I). 
      Интерпункција после узвика. 
      Растављање речи на крају реда. 
 Навикавање ученика на коришћење правописа (школско издање). 
 Ортоепија 
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 Проверавање и увежбавање садржаја из претходних разреда (правилан изговор гласова, разликовање дугих и кратких 
акцената, интонација реченице). 
 Вежбе у изговарању дугоузлазног и дугосилазног акцента. 
 Интонација везана за изговор узвика. 

КЊИЖЕВНОСТ 
 

Лектира 

Лирика 

Народна песма: Највећа је жалост за братом 

Породичне народне лирске песме (избор)  
Обичајне народне лирске песме - свадбене (избор)  
Ђура Јакшић: Вече  
Војислав Илић: Свети Сава 

Алекса Шантић: Моја отаџбина 

Милан Ракић: Наслеђе 

Јован Дучић: Село  
Вељко Петровић: Ратар 

Десанка Максимовић: О пореклу 

Мирослав Антић: Плава звезда 

Добрица Ерић: Чудесни свитац 

Стеван Раичковић: Хвала сунцу, земљи, трави 

Милован Данојлић: Шљива 

Сергеј Јесењин: Бреза 

Рабиндранат Тагоре: Папирни бродови или једна песма по избору из Градинара 

Епика 

Народна песма: Смрт мајке Југовића. 
Епске народне песме о Косовском боју (избор) 
Народна песма: Марко Краљевић укида свадбарину 

Епске народне песме о Марку Краљевићу (избор) 
Народна приповетка: Мала вила 
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Бранислав Нушић: Аутобиографија 

Петар Кочић: Јаблан 

Светозар Ћоровић: Богојављенска ноћ (одломак) 
Исидора Секулић: Буре (одломак) 
Иво Андрић: Аска и вук 

Бранко Ћопић: Чудесна справа  
Стеван  Раичковић: Бајка о дечаку и Месецу 

Гроздана Олујић: Златопрста или Седефна ружа (избор) 

Светлана Велмар-Јанковић: Улица Филипа Вишњића (одломак )    
 Вилијем Саројан: Лепо лепог белца 

Антон Павлович Чехов: Вањка 
Драма 

Коста Трифковић: Избирачица 

Бранислав Нушић: Аналфабета 

Петар Кочић: Јазавац пред судом 

Допунски избор 

Б. Ћопић: Орлови рано лете 

Данило Киш: Вереници 

Слободан Селенић: Очеви и оци (одломак) 
Владимир Андрић: Пустолов (избор) 
Џек Лондон: Зов дивљине 

Ференц Молнар: Дечаци Павлове улице 

Хенрик Сјенкјевич: Кроз пустињу и прашуму 

Реј Бредбери: Маслачково вино (избор) 
Ефраим Кишон: Код куће је најгоре (избор) 
Анђела Нанети: Мој дека је био трешња (одломак) 
Ијан Мекјуан: Сањар (избор) 

      Са предложеног списка, или слободно, наставник бира најмање три, а највише пет дела за обраду. 
Научнопопуларни и информативни текстови  

Вук Стефановић Караџић: Живот и обичаји  народа српског (избор) 
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Милутин Миланковић: Кроз васиону и векове (одломак) 
Веселин Чајкановић: Студије из српске религије и фолклора (избор) 
Ева Кири: Марија Кири . 
М. Иљин: Приче о стварима (избор) 
Владимир Хулпах: Легенде о европским градовима (избор) 

  Избор из књига, енциклопедија и часописа за децу. 
Са наведеног списка, обавезан је избор најмање три дела за обраду. 

Тумачење текста 

 Тумачење условљености догађаја и ситуација, осећања, сукоба, поступака, нарави и карактерних особина ликова − у епским 
и драмским делима. Упућивање ученика у поткрепљивање властитих судова и закључака појединостима из дела, али са 
становишта целине. Тумачење ликова као у претходном разреду. Запажање, коментарисање и процењивање ситуација и 
поступака, речи и дела, физичких и других особина, жеља и могућности, циљева и средстава (њихове складности и 
противречности). 
      Упућивање ученика у откривање двоструког описивања стварности: верно представљање појава (објективна дескрипција) 
и маштовито повезивање појава са ставом и осећањем писца (субјективна дескрипција). Даље упућивање ученика у тумачење 
песничких слика изазваних чулним дражима (конкретни мотиви), те размишљањем и осећањем (апстрактни мотиви, емоције, 
рефлексије). 
 Откривање главног осећања и других емоција у лирским песмама. Уочавање мотивске структуре песме; начин развијања 
појединих мотива у песничке слике и њихово здружено функционисање. 
 Развијање навике да се запажања, утисци и закључци доказују подацима из текста и животне стварности, да се уметничке 
вредности истражују с проблемског становишта. Давање припремних задатака и упућивање ученика у рад на самосталном 
упознавању књижевног дела (усмено и писмено приказивање дела). Читање и вредновање ученичких бележака о прочитаној 
лектири. 
Књижевнотеоријски појмови 

Лирика 

 Врсте строфа: стих (моностих); двостих (дистих); тростих (терцина), четворостих (катрен). 
 Ритам: брз и спор ритам; темпо; интонација и пауза; нагласак речи и ритам; рима – врсте: мушка, женска, средња 
(дактилска); парна, укрштена, обгрљена, нагомилана и испрекидана; улога риме у обликовању стиха. 
 Језичко-стилска изражајна средства: контраст, хипербола, градација; 
 Врсте ауторске и народне лирске песме: родољубива, социјална песма; обичајне и породичне народне лирске песме. 
Епика 
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 Основна тема и кључни мотиви.  
 Фабула: покретачи фабуле; заустављање фабуле; ретроспективни редослед догађаја. 

Карактеризација: социолошка, психолошка; портрет: спољашњи и унутрашњи. 
Биографија и аутобиографија 
Роман − пустоловни, историјски и научно – фантастични. 

 Предање. 
Драма 

 Комедија − основне одлике. Хумористичко, иронично и сатирично у комедији. Карактеризација ликова у комедији. 
 Монолог и дијалог у драми.  
Функционални појмови 

 Ученици се подстичу да разумеју, усвоје и у одговарајућим говорним и наставним ситуацијама примењују следеће 
функционалне појмове: чежња, наслућивање, сумња, запрепашћење; савесност, предострожност, хуманост, достојанство; 
објективно, субјективно, посредно, непосредно, драматично; запажање, образлагање, аргументовано доказивање, анализа, 
синтеза, упоређивање; детаљ, атмосфера, перспектива. 
Читање 

 Усклађивање читања с природом неуметничког и уметничког текста. Даље упућивање ученика на проучавање обрађеног и 
необрађеног текста ради изражајног читања (условљеност ритма и темпа; јачина гласа, паузирање, реченични акценат). 
Казивање напамет научених различитих врста текстова у прози и стиху. Читање и казивање по улогама. 
 Увежбавање читања у себи према прецизним, унапред постављеним задацима (откривање композицијских јединица, дијалога 
у карактеризацији ликова, описа и сличних елемената; налажење речи, реченица, провописних знакова и др.) 
 Увежбавање брзог читања у себи с провером разумевања прочитаног непознатог текста.  

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 
Основни облици усменог и писменог изражавања 

 Препричавање са истицањем карактеристика лика у књижевном тексту, филму, позоришној представи. Изборно 
препричавање: динамичне и статичне појаве у природи (књижевно дело, филм, телевизијска емисија). Препричавање с 
променом гледишта. Уочавање структуре приче грађене ретроспективно.  
 Причање са коришћењем елемената композиционе форме (увод, ток радње, градација, место и обим кулминације у излагању, 
завршетак). Уочавање карактеристика хронолошког и ретроспективног причања. 
 Описивање спољашњег и унутрашњег простора (екстеријера и ентеријера) по заједничком и самосталном сачињеном плану. 
Описивање динамичких и статичких појава у природи; прожимање и смењивање статичких и динамичких слика и сцена у 
описивању и приповедању. 
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 Портретисање особа из непосредне околине на основу анализе књижевних портрета и портрета личности из научно-
популарне литературе. 
 Извештавање: кратак извештај о школској акцији, свечаности, друштвеној акцији у селу или граду и сл. 
Усмена и писмена вежбања 

 Ортоепске вежбе: проверавање и увежбавање садржаја из претходних разреда (правилан изговор гласова, разликовање 
дугих и кратких акцената, интонација реченице); вежбе у изговарању дугоузлазног и дугосилазног акцента; интонација у 
изговору узвика. 
 Слушање звучних записа; казивање напамет научених лирских и епских текстова; снимање казивања и читања; анализа 
снимка и вредновање. 
 Лексичке и семантичке вежбе: разликовање облика по дужини изговора; семантичка функција узлазне интонације; 
именовање осећања и људских особина; један предмет − мноштво особина; значења речи приближних облика. 
 Некњижевне речи и туђице − њихова замена језичким стандардом. 
 Синтаксичке и стилске вежбе: ситуациони подстицаји за богаћење речника и тражење погодног израза; одређивање 
синтагмом и зависном реченицом.  
 Сажимање текста уз појачање информативности. 
 Вежбе у запажању; уочавање значајних појединости. 
 Синтаксичко-стилске вежбе с различитим распоредом речи у реченици, уочавање нијансираних разлика у значењу, истицању 
и сл.  
 Стваралачко препричавање текста са променом гледишта. 
 Причање о догађајима и доживљајима са коришћењем елемената композиционе форме − по самостално сачињеном плану. 
Вежбање у хронолошком и ретроспективном причању. 
 Портретисање особе из непосредне околине ученика - по самостално сачињеном плану. 
 Извештавање: кратак писмени извештај о школској акцији (сакупљање хартије, уређење дворишта ...). 
 Увежбавање технике у изради писменог састава (избор грађе, њено компоновање, коришћење пасуса, обједињавање 
приповедања и описивања). 
 Писање службеног и приватног писма. Осам домаћих писмених задатака, читање и анализа задатака на часу. 
 Четири школска писмена задатка − по два у полугодишту (један час за израду задатка, два за анализу задатака и писање 
побољшане  верзије састава). *  

Табеларни приказ оријентационог распореда градива 
Према овако сачињеном распореду рада по месецима, градиво ће се обрађивати у оквиру  
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десет наставних тема, по предвиђеним наставним областима: 
 

НАСТАВНЕ 
ТЕМЕ 

I II III IV V VI VII VIII IX X УКУПНО 
144 
ЧАСА 

КЊИЖЕВНОСТ 6 4 6 6 3 6 6 5 6 4 52 

ЛЕКТИРА 6 4 6 6 3 6 6 5 6 4 52 

ЈЕЗИК 8 10 5 6 2 8 7 6 5 3 60 

ГРАМАТИКА 6 9 2 5 2 6 6 4 4 2 46 

ПРАВОПИС 1 1 1 1  1 1 2  1 9 

ОРТОЕПИЈА 1  2   1   1  5 

ЈЕЗИЧКА 
КУЛТУРА 

2 4 3 5 1 2 5 3 5  30 

УСМЕНО 
ИЗРАЖАВАЊЕ 

1 1 2 1  2 2  1  10 

ПИСМЕНО 
ИЗРАЖАВАЊЕ 

1 3 1 4 1  3 3 4  20 

ОСТАЛИ 
ЧАСОВИ 

1         1 2 

УКУПНО 
ОБРАДЕ 

8 11 8 8 4 8 8 7 6 4 72 

ОСТАЛО 1         1 2 

УКУПНО 
УТВРЂИВАЊА 

8 7 6 9 2 8 10 7 10 3 70 
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Циљ 
Циљ наставе енглеског језика у основним школама остварује се  овладавањем комуникативних вештина и развијањем способности и метода 

учења страног језика.Стога,циљ наставе енглеског језика je развијање сазнајних и интелектуалиних способности ученика, његових хуманистичких, 
моралних и естетских ставова, стицање позитивних односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и наслеђу, уз 
уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији. 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. 
Општи стандарди  

Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају сопственог језика и културе у контакту са другим 
језицима и културама.Ученик развија радозналост, истраживачки дух и  отвореност у комуникацији са говорницима других језика. 
Задаци на нивоу језичких вештина 

Разумевање говора 

Ученик треба да разуме усмену поруку исказану савременим језиком, без лексичких и синтаксичких тешкоћа, не дуже од две до три 
минуте.Разумевање треба да се односи на различите врсте усмених порука (приповедање, разговор), а треба да буде способан и да идентификује 
различите врсте усмених порука (изјавне, упитне и заповедне), да реконструише непознато на основу контекста и да запамти кључне елементе поруке. 
Усмено изражавање 

Ученик треба да, у оквиру програмом предвиђене језичке грађе, буде оспособљен да савременим језиком, примереним свакодневној 
комуникацији, искаже једноставну усмену поруку и  да буде у стању да учествује у једноставном разговору, да једноставно и јасно исприча лични 
доживљај, садржај разговора или наративног текста. 
Разумевање писаног текста 

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 свакодневним ситуацијама и из домена њиховог интересоваља. 
Писано изражавање 
Ученик треба да, у оквиру програмом предвиђене језичке грађе, буде способан да напише своје личне податке, да напише честитку, једноставну 
поруку и краће неформално писмо, да опише неки доживлјај, да напише нешто о себи и својим интересовањима, да напише кратак резиме о ономе 
шта је чуо, видео или прочитао и изнесе лични став ( допадање, недопадање,слагање, неслагање и друго) 
Дијалог 
Ученик треба да је способан да користи научене фразе и изразе док води дијалог са наставником, другим учеником или  или евентуално говорником 
коме је енглески матерњи језик.  
 Развијање социо-културне компетенције 

Поред сазнања о основним  чињеницама  везаним  за историју, географију културу и уметност земаља чији језик учи, ученик треба да створи 
увид, у оквиру  поља свог интересовања и искуства уочи сличности и разлике  у навикама (вербална и невербална комуникација), обичајима, 
менталитету и  институцијама наше земље и земаља чији језик учи 
Медијација 
У комуникативним контекстима који укључују говорнике учениковог првог језика (л1) и циљног језика (л2) преноси и преводи кратке поруке (у 
усменој и писаној форми) у складу са потребама комуникације. 
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Знања о језику и стратегије учења 
Ученик треба да: 
1) препознаје и користи граматичке садржаје предвиђене наставним програмом 
2) поштује основна правила смисленог повезивања реченица у шире целине 
3) користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације 
4) уочава сличности и разлике између страног и матерњег језика 
5) примењује компензационе стратегихжје као што су: 
~ усмерава пажњу на оно што разуме 
~ покушава да одгонетне значење на основу контекста и проверава питајући неког ко добро зна 
~ обраћа пажњу на речи које се више пута понављају 
~ обраћа пажњу на разне невербаалне елелменте (гестови, мимика итд.) 
~ размишља да ли одређена реч коју не разуме личи на неку из матерњег језика 
~ тражи значење у речнику 
~ уз помоћ наставника континуирано ради на усвајању и примени општих стратегија учења (генерализација, индукција, дедукција и позитивни 
трансфер). 
 

 
Ред. број 
наставне 
теме 

НАСТАВНA ТЕМА / ОБЛАСТ 

Број 
часова   
по теми 

Број часова за 

обраду 
остале 
типове 
часова 

I Welcome to Discovery 101 3 1 2 

II Money 7 4 3 

III Out and About 7 3 4 

IV Be Careful! 9 4 5 

V Time Detectives 8 4 4 

VI Everyday Life 6 3 3 

VII Fashion 10 4 6 

VIII Crazy Communication 6 3 3 

IX Our World 7 3 4 
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Ред. број 
наставне 
теме 

НАСТАВНA ТЕМА / ОБЛАСТ 

Број 
часова   
по теми 

Број часова за 

обраду 
остале 
типове 
часова 

Провера 
знања 

Писмени и контролни задаци 9 0 9 

 Укупно: 72 29 43 

 

 

НАСТАВНА ТЕМА  И САДРЖАЈ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА ПРОГРАМА 

ГРАМАТИКА 
Глаголи  
глаголски облици (Садашње просто време,Садашње 
трајно време, Прошло просто време,Будуће просто 
време , Садашњи перфекат,прошло трајно време) 
модални глаголи (could, couldn’t, should, shouldn’t, 
have to/don’t have to, can,  
must ) 
прилози учесталости 
(sometimes, usually, always…) 
компарација придева(правилна и неправилна) 
-fast, faster, the fastest 
good, better, the best 
handsome, more handsome, 
the most handsome 
 Упитне заменице 
Who, which… 
Кондиционал (први тип) 
(If clauses) 
Сложенице (make-up, tracksuit...) 
Именице изведене од глагола 
најчешћи суфикси ( -ation, -ment, -y) 
Нулти члан ( in hospital, at school, in bed, by plane …) 
Суфикси за грађење придева danger – dangerous; 

презентација наставних садржаја 
интерактивно учење 
препознавање и примена граматичких 
садржаја  
рад у пару 
групни рад  на задату тему 
израда пројеката 
израда паноа 
приближавање граматичких садржаја из угла 
свакодневнице 
утврђивање и систематизација путем 
штампаног материјала, радне свеске и мини 
тестова  
квиз 
корелација и позивање на стечено знање из 
граматике матерњег језика 
начини реализације уз помоћ визуелног и 
аудио материјала 
допунска и додатна настава 
-    описује различитости 
-    постављање питања и давање исказа у       
основној комуникацији;  
-    лексика,  
-    нови граматички појмови,  

-разумевање  текстова  и  упутстава и  реаговање  на  
одговарајући  начин 
- разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у 
језичким активностима, 
- уочава сличности и разлике између матерњег и страног  
језика који учи, 
- покушава да одгонетне значење на основу контекста и 
проверава питајући неког ко добро зна ( друга, наставника) 
- обраћа пажњу на речи и изразе који се више пута 
понављају, као и на наслове и поднаслове у писаним 
текстовима, 
- уколико не зна појам на страном језику, покушава да је 
изрази мимиком док не добије помоћ од друга или 
наставника, 
-интерпретација и практична  примена стечених  знања 
-упознавање , представљање  себе  и  других 
-изражавање  припадности 
--исказивање једноставне усмене поруке;  
-савладавање технике читања;  
- описи појмова;  
- лексика,  
- нови граматички појмови унутар познате реченице 
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beauty – beautiful 
Негативни префикси за прављење негације 
 happy – unhappy 
known – unknown 
Неодређене заменице ( somebody, nobody, anybody, 
anything, anywhere, nowhere…) 
Детерминатори ( some, any, no, much, many, a lot of ) 
Везници ( because, so, and, for example, like) 

-    писање кратких реченица. 
-      исказивање једноставне усмене поруке;  
-     савладавање технике читања;  
-     описи појмова;  
-      лексика,  
-      нови граматички појмови 

 

ВОКАБУЛАР И ИЗГОВОР 
Вођење сопственог речника  
(писање нових речи по новим насловима и 
текстовима који се изучавају) 
Подела по врстама речи 
Глаголи (инфинитив, прошло време, партицип) 
Именице 
Придеви 
Предлози 
Упитне речи 
 
 
 
 

читање наглас 
вежбе са акцентовањем 
вођење сопственог речника 
провера речи 
рад у пару (дијалог) 
вежбања са захтевом отклањања грешке 
слушање и реаговање на упутства наставника 
или са аудио записа 
симулација дијалога 
именовање научених појмова и израза уз 
често групно понављање 
драмска игра, рад у пару 
симулација ситуација, рад на групном 
пројекту 

- Уме да нађе задату реч на страном језику у свом речнику 
или у штампаном издању, 
- Уме да нађе синоним задате речи на страном језику, 
- Тражи одговарајући израз са матерњег на израз у страном 
језику 
- Исправља друга уколико погреши 
 

ЧИТАЊЕ И СЛУШАЊЕ СА РАЗУМЕВАЊЕМ 
Разумевање краћег текста до 100 речи (уџбеник или 
додатни материјал) 
Краћи дијалози до 10 реплика  
( питања и одговори) 
 Издвајање кључних информација после слушања 
текста  
Разумевање и одговарање на усмене поруке ( давање 
наредбе или извршавање) 
 

примена аудио и видео записа 
индивидуална и групна анализа текста 
припрема  питања у вези са прочитаним или 
одслушаним текстом 
препричавање прочитаног текста 
дискусија 
вежбе слушања, повезивање предмета са 
сликом 
израда постера на задату тему  
поступање по датом задатку 

-  Може да изрази утиске и осећања о кратком прилагођеном 
књижевном тексту, 
-  Уме да користи вербална и невербална средства 
изражавања, 
-   Уз помоћ наставника континуирано ради на усвајању и 
примени општих стратегија учења (генерализација, 
индукција, дедукција, инференција и позитивни трансфер) 
- може да употреби реч сличног значења или приближног 
уместо непознате. 
 

ПИСАЊЕ И ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 
Попуњавање текстова ( песма из уџбеника, 
упитник...) 
Тестови ( граматичке целине, вокабулар) 

кратки описи 
диктати 
преписивање текстова 
правила интерпункције и правописа 

-  Правилно пише страну реч, 
-  Уме да у писаној форми изражава краће садржаје у вези са 
темама предвиђеним наставним програмом, поштујући 
правила писаног кода, 
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Квизови  и анкете  ( online или на часу) коришћење интернета и других средстава 
писмене комуникације 
подстицање креативности кроз писање 
кратких песама и причица 
-     игрица размене писаних порука 

-  Уме да попуњава краћу анкету везану за обим вокабулара 
који поседује, 
-   Уме да попуњава реченицу везану за познату фразу, 
-   Уме да попуњава реченицу везану за граматичку целину 
која се изучава 
-   Опис викенда или догодовштина са распуста 

КОНВЕРЗАЦИЈА 
Дебата 
дискусија на задату тему ( дијалог или у групи) 
Јавна презентација ученичких пројеката ( пројекти 
на задате теме ) 
Драматизација (скечеви везани за претходно учену 
целину ) 
Замена улога ( ученик у улози наставника предавача  

коришћење припремљеног текста за разговор, 
коришћење интернета у сврху тражење 
фотографија и текста на задату тему 
рад у Power Point-у, 
припрема питања и одговора уз консултацију 
са наставником 

Разумевање  и давање једноставних упутстава и команди, 
Молбе и изрази захвалности, 
Преноси трећој особи  основно значење исказаног у оквиру 
набројаних комуникативних функција, 
-     тражење и давање обавештења;  
-     описивање и именовање предмета;  
-     изражавање припадности;  
-     препознавање историјских појмова 

 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  
ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ 

Jeзик: 
 
- Граматика: 
 
-Прилози учесталости. 
-Именице (бројиве и 
небројиве именице) 
-Неодређене заменице 
-Компарација придева 
-Први кондиционал 
-Модални глаголи 
(Can/Must) 
-Глаголски облици:  
-будуће време, 
-презент,  
-прошло време, 
(упитни и одрични 
облик) 
 

 -рад у пару 
 - групни рад  на 

задату тему 
-презентација 
наставних садржаја 

 -интерактивно 
учење 

 -препознавање и 
примена 
граматичких 
садржаја  

 -израда пројеката и 
паноа 

 -утврђивање и 
систематизација 
путем штампаног 
материјала (радне 
свеске, мини 
тестови, квиз) 

 -корелација и 
позивање на 

- Може да промени глагол по 
лицима уз помоћ наставника 
-Уме да препозна у ком времену 
се налази глагол 
-Ученик препознаје разлику 
између правилних и 
неправилних глагола 
- Ученик препознаје одрични и 
упитни  глаголски облик  
- Ученик зна функцију прилога 
и значење истих  
 
-ученик разликује бројиве од 
небројивих именица 
-ученик препознаје и прави 
компаратив и суперлатив 
придева 
-ученик  препознаје неодређене 
заменице и уз помоћ 

-Може да самостално да промени 
глагол по лицима 
- Уме самостално да промени глагол 
у датом глаголском облику  
- Ученик уз  самостално  
употребљава правилне и неправилне 
глаголе у краћим реченицама.  
- Ученик самостално поређује 
придеве 
-Ученик уме да направи множину 
именица 
-ученик употребљава адекватну 
врсту неодређене заменице  
-Ученик самостално користи бројиве 
и небројиве именице унутар краће 
реченице 

-Може  да употреби  глагол у 
једноставнијим реченицама 
-Може да састави самостално 
једноставнију реченицу у датом 
времену или да одговори на питање 
-Самостално одговара на питања, 
користи одричан  облик приликом 
склапања реченице 
 
-ученик правилно користи неодређене 
заменице приликом писменог и 
усменог изражавања 
-ученик самостално користи правилне 
и неправилне глаголе унутар сложених 
реченица 
-ученик самостално користи у 
реченици адекватан облик придева 
(компаратив/суперлатив) 
-Ученик самостално користи бројиве и 
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Правопис(интерпункција 
у сложеној реченици, 
црта, цртица, заграда, 
запета, сложенице, знаци 
навода, коришћење 
правописа,  
скраћенице и акроними, 
дијалекти и регионалне 
варијанте -британски и 
амерички енглески) 
 
 

стечено знање из 
граматике 
матерњег језика 

 -корелација са 
другим страним 
језиком 

 -начини 
реализације уз 
помоћ визуелног и 
аудио материјала 

 -допунска и 
додатна настава 
- одговарање на 
питања у вези са 
текстом који 
ученици имају 
пред собом 

наставника везује их за 
одређене реченице 

небројиве именице унутар сложене 
реченице (How much/many) 

 
Језичко изражавање 
 
 
 
- усмено изражавање 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -разговор на задату 
тему (дијалог или 
рад у групи), 

 -читање дијалога 
по улогама, -
понављање фраза и 
израза 
 

 -преписивање 
текстова 
-кратки описи 
 
-слушање и 
реаговање на 
упутства 
наставника или са 
аудио записа 

 драмска игра,  
 -рад у пару 
 -симулација 

ситуација,  
 -именовање 

научених појмова и 

-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.) 
 
-Уз помоћ саговорника, саопштава 
основне информације о себи и свом 
непосредном окружењу, тражи 
одређени предмет, користећи 
кратке једноставне исказе. 
 
-Поставља једноставна питања о 
темама које одговарају његовим 
интересовањима(слободно време, 

-Размењује основне информације о 
плановима и обавезама. 
 
-Једноставним језичким средствима 
пореди људе, ствари и појаве. 
 
-Исказује допадање и недопадање, 
слагање и неслагање и једноставним 
језичкимсредствима даје кратко 
објашњење. 
 
-Уз краће паузе, описује себе и своје 
непосредно окружење, свакодневне 
активности,искуства из прошлости 
користећи једноставна језичка средства. 
 
-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. 

-Уме да прича о проблему и да даје своје 
мишљење и савет 
Течно и с лакоћом описује себе и околину, 
школски контекст и приватан 
животсвакодневне навике, 
искуства/догађаје из прошлости и планове 
за будућност. 
 
-На једноставан начин излаже на задату 
тему и одговара на питања која се односе 
на њу. 
 
-Резимира текст који слуша или чита 
ослањајући се у мањој мерина језичка 
средства која се у њему појављују. 
 
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 мишљења. 
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-разумевање писаног 
текста 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-разумевање говора 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

израза уз често 
групно понављање 

 -читање наглас, 
-гласно 
понављање, 
појединачно и 
групно 

 -слушање,  
 -читање наглас 

- одговарање на 
питања у вези са 
текстом који 
ученици имају 
пред собом 
 

 -диктати 
-слушање звучних 
и видео записа 
 
 
-писање есеја, 
писања, рецепата 
-опис особа и 
ситуација 
-попуњавање 
упитника 
 
 
 
 
 
 
-превод 
појединачних речи 
и текстова 

хоби, школа, породица, другови) и 
одговара на слична питања 
саговорника. 
 
 
Разуме кратке поруке које се 
односе на једноставне информације 
и непосредно окружење (нпр. 
писма) 
  
Разуме кратка, појединачна 
упутства која се тичу његових 
непосредних потреба,уколико 
укључују визуелне елементе. 
  
Разуме општи смисао и најважније 
информације у једноставним 
врстама текстова(кратке приче, 
извештаји, огласи, временске 
прогнозе и сл.) уз одговарајуће 
илустративне елементе. 
 

Разуме фреквентне речи и 
једноставне изразе у јасно 
контекстуализованом и спором 
говору. 
 
-Разуме једноставне поруке и 
питања која се односе на 
једноставне информације и 
непосредно окружење. 
 
 -Разуме кратка, једноставна, 
разговетно и споро изговорена 
упутства. 
 

 
-Објашњава оно што не разуме и тражи 
помоћ вербалним и невербалним 
средствима. 
 
-Разуме општи смисао и главне 
информације у краћим порукама, 
писмима, мејловима облиским темама. 
 
-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. 
 
-Разуме општи смисао једноставних 
књижевних текстова прилагођених 
узрасту иинтересовањима. 
 
-Разуме општа питања из квизова 
 
 
-Разуме краће низове (2–3) саопштења, 
упутстава, молби који се односе на 
његове потребе и интересовања. 
  
-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. 
  
-Разуме основни смисао и главне 
информације споријих, јасно 
артикулисаних монолошких излагања и 
прича о познатим и узрасно адекватним 

 
 
 
 
 
-Разуме општи смисао и може да издвоји 
већину релевантних информација у 
порукама, писмима  о блиским темама. 
 
-Разуме главне идеје, поруке и специфичне 
информације адаптираних верзија 
белетристике за младе. 
 
-Наоснову смисла читавог текста и 
садржаја појединачних делова открива 
значења непознатих речи и конструкција. 
 
-Проналази потребне информације у 
речницима, енциклопедијама, брошурама и 
наинтернет страницама. 
 
 
 
Разуме дуже низове саопштења, упутстава, 
молби итд. који се тичу његових потреба и 
интересовања. 
Разуме основни смисао и главне 
информације у аутентичном разговору два 
или више(са)говорника, уколико се говори 
разговетно и умереним темпом. 
  
Разуме основни смисао и главне 
информације јасно артикулисаних 
монолошкихизлагања, прича, презентација 
и предавања на узрасно адекватне и блиске 
теме, уз одговарајућувизуелну подршку. 
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- писано изражавање 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-медијација 

-Разуме кратка саопштења и 
питањакоја се односе на познате / 
блиске теме. 
-Пише једноставне податке о себи 
и лицима из блиског окружења, 
уобрасцима,упитницима или 
табелама. 
 
-Пише краће белешке о важним 
информацијама и тренутним 
потребама. 
  
-Писаним путемдоставља/тражи 
основне информације о 
себи/другима. 
 
 
 
 
-На матерњем језику саопштава 
основну тему и најопштији садржај 
кратког усменог исказа на страном 
језику. 
-На матерњем језику саопштава 
основну тему и најопштији садржај 
кратког писаног текста на 
страномјезику. 
-Пантомимом саопштава научени 
вокабулар (животиње, ствари у 
просторији, глаголи...) 

темама, уз одговарајућу визуелну 
подршку, паузе и понављања. 
 
Писаним путем доставља/тражи или 
преноси детаљније информације, 
обавештења или податке о себи и 
другима. 
  
Пише једноставна лична писма, поруке, 
мејлове у којима се са пријатељима и 
познаницима договара о активностима 
или одговара на питања. 
Саставља краће текстове о себи, својој 
породици и непосредном окружењу. 
Описује искуства, активности и догађаје 
из прошлости користећи 
једноставније језичке структуре и 
увежбану лексику. 
 
На матерњем језику преноси 
саговорнику општи смисао и 
појединачне информације краћих и 
једноставнијих писаних текстова опште 
информативне природе. 
  
-На матерњем језику саопштава основну 
тему и најважније информације краћег 
усменог исказа. 
 -На матерњем језику саопштава основну 
тему и најважније информације краћег 
писаног текста. 

 
 
 
 
-Пише краће текстове од неколико логички 
повезаних реченица о узрасно 
релевантнимтемама (о себи, друштвеном и 
природном окружењу, аспектима 
приватног и школског живота). 
-Пише кратке приче од понуђеног језичког 
материјала на узрасно адекватне теме. 
-Резимира/парафразира одслушан или 
прочитан текст, ослањајући се минимално 
на језичка средства која се у 
њему појављују. 
 
 

 

 На матерњем језику саопштава основну 
тему и појединачне информације нешто 
опширнијег усменог исказа, примереног 
узрасту и интересовањима. 
 На матерњем језику преноси саговорнику 
тему, садржај и главне информације 
изкраћих и једноставнијих писаних 
текстова (новинских и књижевних), 
примерених узрасту и интересовањима. 
 

 

Интеркултурна 
компетенција 
 

-драмска игра 
-симулација 
ситуација 
-видео записи 
-обележавање 

-Познаје основне појаве 
свакодневног живота циљних 
култура (нпр. начин 
исхране, радно време, навике, 
празници, разонода). 

-Разуме и описује сличности и разлике у 
свакодневном животу (нпр. начин 
исхране, радно време, навике, 
празници, разонода). 
  

-Разуме основне сличности и разлике 
између своје и циљних култура у области 
умећа живљења и прихватапостојање 
разлика; примењује неке основне елементе 
у области умећаживљења (нпр. начин 
обраћања и поздрављања). 
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празника држава у 
којима је енглески 
језик службени 

  
-Зна за регије и државе у којима се 
страни језик користи као већински. 
Уз помоћ карте зна да пронађе 
градове приказане на видео запису 
(NY, London, Sydney, Liverpool…) 
 
-Познаје најзначајније историјске 
догађаје циљних култура. 

-Познаје основне елементе у области 
умећа живљења (начин обраћања и 
поздрављања,тачност, конвенције и сл.). 
 
-Познаје најзначајније историјске 
догађаје циљних култураи прави 
пројекат и пано везано за тему 
 

-Познаје положај земаља у којима се 
користи страни језик. 
-Прави самостално пројекте на основу 
информација које зна о културама регија 
где је енглески језик службени (рецепти и 
храна, спортови, навике живљења и сл.) 
 
 

 

 
МУЗИЧКА КУЛТУРА  

Циљеви и задаци музичке културе: 
- неговање способности извођења музике певањем и свирањем 
- неговање смисла за колективно музициранње 
- стицање навика за слушање музичког дела 
- развијање способности за доживљај музичког дела 
- развијање критичког мишљења 
- подстицање стваралачког ангажовања ученика 
- развијање музичке креативности 
- развијање способности за импровизацију мелодије 
 Редни 

број 
теме 

Назив теме Укупно 
часова за 
тему 

обрада обнављање утврђивање 

1. Знање и разумевање 6 4 1 1 

2. Извођење музике 14 10 2 2 

3. Слушање музике 7 4 2 1 
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НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 

ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ 

  ЗНАЊЕ И 
РАЗУМЕВАЊЕ 

 ОСНОВЕ МУЗИЧКЕ 
ПИСМЕНОСТИ 

-Лествице F,D,d, h 
-Неправилне ритмичке 
поделе 
-Динамика  
-Половина као јединица 
бројања 
-Темпо 
-Такт 6/8 
-Вокална музика 

 
 
- аудитивна 
- дијалошка 
-демонстративна 
-монолошка 

-Ученик познаје основна 
темпа 
-Ученик познаје основне 
ритмичке вредности, 
тонске висине од малог г 
до е2 
-Ученик познаје  основни 
динамички распон и 
партитурне ознаке, као и 
контекст музичког 
догађаја 
-Ученик познаје основне 
караткеристике певачких 
гласова и разликује 
вокалне, иснтрументалне 
и вокално-
инструменталне саставе. 
-Ученик познаје основне 
појмове одређених 
музичких жанрова и 
народног стваралаштва, 
као и контекст настанка 
српске народне музике. 

-Ученик познаје елементе музичке 
писмености у складу са Наставним 
програмом, 
-Ученик познаје  основне 
карактеристике инструменталних 
група и певачких гласова и 
разликује вокалне, инструменталне 
и вокално-иструменталне саставе. 
-Ученик разуме специфичне 
караткеристике појединих 
музичких жанрова и народног 
стваралаштва.  
-Повезује изражајне елементе 
народне музике са контекстом 
њиховог настанка. 
-Ученик познаје основне 
карактеристике програмске и 
апсолутне музике 

-Ученик зна и разуме сложеније 
елементе музичке писмености 
предвиђене Наставним програмом 
-Ученик  препознаје специфичне 
карактеристике одређених народних 
и уметничких музичких 
инструмената. 
- Познаје специфичности одређених 
музичких жанрова и повезује 
изражајне елементе народне музике 
са контекстом њиховог настанка. 
- 

 

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

а)ПЕВАЊЕ ПЕСАМА ПО 
СЛУХУ И ПО НОТНОМ 
ТЕКСТУ 

- аудитивна 
- дијалошка 
-демонстративна 
практичан рад 
-Певање у групи 

-Ученик може да пева 
једноставније музичке 
примере у С-дуру од 16 
тактова.  
-Зна да пева неко дело из 
српске фолклорне 

 
- За ову тему није предвиђен 
средњи ниво стандарда  

-Ученик може да пева уз тактирање 
одговарајуће једногласне или 
двогласне музичке примере који 
садрже разноврсне елементе музичке 
писмености у складу са Наставним 
програмом.  

4. Музичко 
стваралаштво 

9 4 3 2 

 Укупно часова 36 22 8 6 
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Народне песме: 
 
-Песме засноване на 
традицији других народа 

 
Ауторске песме: 
 

-Појединачно 
певање 
-Свирање у групи 
 

 

баштине. 
-Ученик препознаје већ 
обрађене композиције 
 

-Може да пева у хору или мањем 
саставу једноставније песме 
различитих жанрова. 
- Уме да изведе игру по избору 
(народну или класичну).  
-Учествује у школским приредбама. 

 
 
б) СВИРАЊЕ 
 

 
-Једногласних композиција 
-Двогласних композиција 
 

 

 
- аудитивна 
- дијалошка 
-демонстративна 
-практичан рад 
практичан рад 
- свирање у групи 
-појединачно 
свирање 

-Ученик може да свира 
(на неком од Орфових 
инструмената) 
једноставније музичке 
примере у С-дуру од 16 
тактова. 
- Зна да свира неко дело 
из српске фолклорне 
баштине. 
-Може да свира 
једноставне примере 
различитих жанрова 

- За ову тему није предвиђен 
средњи ниво стандарда  

-Ученик може да свира (на неком од 
Орфових инструмената) 
одговарајуће једногласне или 
двогласне музичке примере који 
садрже разноврсне елементе музичке 
писмености у складу са Наставним 
програмом. 
- Може да свира у оркестру, или 
мањем саставу једноставније песме 
различитих жанрова.  
-Уме да изведе игру по избору 
(народну или класичну).  
-Учествује у школским приредбама. 

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

а) СЛУШАЊЕ 
ВОКАЛНО-

ИНСТРУМЕНТАЛНИХ И 
ИНСТРУМЕНТАЛНИХ 
КОМПОЗИЦИЈА 

-Европска уметничка 
муѕика 
-Српске традиционалне 
песме 
-Српска уметничка музика 

-аудитивна 
- дијалошка 
-демонстративна 
-мултимедијална 
пројекција 

-Ученик познаје основна 
темпа, динамику, врсту 
такта у слушаном делу и 
може да одреди и опише 
карактер композиције. 
-Ученик препознаје 
инструменталне и 
вокалне саставе.  
-Може да одреди 
припадност слушаног 
примера одређеном 
жанру и препознаје 
народно и уметничко 
музичко стваралаштво 
-Зна основне 
информације о појединим 
композиторима 

-Ученик може да одреди 
карактеристике ритмичке и 
мелодијске компоненте на основу 
слушања.  
-Може да опише карактер 
композиције као резултат садејства 
опажених музичких инструмената. 
-Препознаје инструменталне групе, 
поједине инструменте и основне 
врсте гласова.  
-Препознаје везу музичког 
садржаја примера са ванмузичким 
програмом.  
-Може да одреди припадност 
слушаног примера одређеном 
жанру и препознаје народно и 
уметничко музичко стваралаштво. 
-Препознаје одређена дела 
народног и уметничког музичког 

: -Ученик повезује темпо, динамику 
и друге музичке компоненте са 
карактером слушаног дела.  
-Познаје инструменталне групе, 
поједине инструменте и основне 
врсте гласова.  
-Може да у везу музичког садржаја 
примера са ванмузичким програмом. 
- Препознаје одређена дела народног 
и уметничког стваралаштва, као и 
фолклотрну музику других народа. 
- Познаје основне карактеристике 
српске народне музике (обичаје, 
извођачке саставе, народне 
инструменте, народне игре). 
-Ученик познаје живот и дело 
европских, српских и других 
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стваралаштва, као и фолклорну 
музику других народа. 
-Ученик зна неко дело неког од 
истакнутих композитора 

композитора  

б) МУЗИЧКИ ОБЛИК 

-соло песма 
-хорска песма 
-сложена троделна песма 
-рондо 
 

 
-аудитивна 
- дијалошка 
-демонстративна 
-практичан рад 

-Ученик препознаје 
музичке облике 

-Ученик  зна музичке облике 
-Ученик може да објасни разлике 
између музичких облика 

-Ученик зна  музичке облике и у 
програмској и у апсолутној 
уметничкој музици 
-Ученик мможе да објасни разлике 
између музичких облика 
-Ученик анализира музишке облике 
у наученим композицијама 

МУЗИЧКО 
СТВАРАЛАШТВО 

 

а) ИМПРОВИЗАЦИЈА 
МЕЛОДИЈЕ НА ЗАДАНИ 
ТЕКСТ 
 

- дијалошка 
 - демонстративна 
-практичан рад 

-Ученик може да осмисли 
једноставну ритмичку 
пратњу песме коју зна на 
неком од Орфових 
инструмената  
-Ученик може  да нацрта 
или направи једноставне 
музичке инструменте 

За ову тему није предвиђен средњи 
ниво стандарда 

-Ученик може да осмисли 
једноставну ритмичку пратњу песме 
коју зна, и даје запише и одсвира.  
-Може активно да учествује у 
компоновању мање музичке целине 
са наставником.  
-Ученик може да нарпави модел 
инструмената по избору од 
понуђених инструмената из 
окружења. 
- Може да осмисли музичку игру 
(драматизација песме) на основу 
песме различитих жанрова. 
-Ученик може да направи 
једноставан аранзман за ударачке 
инструменте 

б) ИМПРОВИЗАЦИЈА 
МЕЛОДИЈЕ НА ЗАДАНИ 
РИТАМ  
 

-дијалошка 
-демонстративна 
-аудитивна 
-практичан рад 

-Ученик може да осмисли 
једноставну мелодију на 
задату ритмичку пратњу 

 

-Ученик може да осмисли 
једноставну мелодију и да је запише 
и одсвира.  
- Може да осмисли музичку игру 
(драматизација песме) на основу 
песме различитих жанрова. 
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ИСТОРИЈА 

Оперативни задаци: 
 

- разумевање појма "средњи век" и основних одлика тог историјског периода; 
- разумевање основних одлика феудалног друштва; 
- стицање знања о најзначајнијим државама средњовековне Европе; 
- стицање знања о српским средњовековним државама; 
- стицање знања о личностима које су обележиле средњи век у општој и националној историји; 
- разумевање улоге религије у друштву средњег века; 
- упознавање културних и техничких достигнућа средњовековне Европе; 
- упознавање културног наслеђа Срба у средњем веку; 
- коришћење историјских карата за период средњег века; 
- подстицање ученика на коришћење историјских извора; 
- развијање критичког односа према историјским изворима. 
 

Садржај теме Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

УВОД 

Основне одлике средњег века 

 

- Зна дефиницију појма - средњи 
век 

- Именује историјски период од V 
до XV века 

- Зна да наведе хронолошке оквире 
појма средњи век 

- Зна да именује феудализам и 
хришћанство као основне одлике 

средњег века 
-Зна да именује историјске периоде 
стари век и средњи век и зна њихов 

хронолошки редослед 
- Уме на ленти времена да прочита 
хронолошки редослед историјских 

периода 

- Зна да наведе основне 
карактеристике периода 

званог средњи век 
-Зна да објасни зашто смо за 
почетак и крај средњег века 
узели баш те хронолошке 

одреднице 
- Зна да повеже историјски 

период са друштвеним 
уређењем које је тада 

преовладавало 
- Развијање умења израде 
ленте времена са унетим 
хронолошким границама 

-Уме да упореди основне карактеристике 
старог и средњег века 

- Развијање умења самосталне израде 
ленте времена историјских периода 

 

Основни историјски извори за 
историју средњег века 

 

-Препознаје историјске изворе и  
смешта их у одговарајући 

историјски период 
-Уме да на примерима препозна 

- Именује писане историјске 
изворе за средњи век: повеље, 

писма, записи, натписи, 
хронике, летописи, житија 

-Уме да изврши селекцију историјских 
извора по важности за историју као науку 

- Уочава и објашњава разлику између 
историјских извора за стари и средњи век 
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 врсту историјских извора (фреске, 
оружја, оруђа, топуз, стреле, 

иконе, новчићи-наши и страни...) 
-Зна да наведе пример за легенду и 

народну песму из средњег века 
(легенда о краљу Артуру, Косовска 

легенда, из нашег краја...) 
-Зна, разликује и именује места где 
се чувају материјални, а где писани 

историјски извори; 

светих, биографије владара... 
-Зна да дефинише: повеље, 

писма, записи, натписи, 
хронике, летописи, житија 

светих, биографије владара...и 
да их препозна на примерима 

на часу 
- У музеју препознаје врсте 

историјских извора 
 
 
 
 

 

ЕВРОПА И СРЕДОЗЕМЉЕ У РАНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

ИС.1.1.1, именује и разликује основне временске одреднице. 
ИС.1.1.2, именује историјске периоде и зна редослед историјских периода. 
ИС.1.1.6, препознаје значење основних појмова из историје цивилизације. 
ИС.1.1.8, именује најважније појаве из опште историје. 
ИС.1.1.9, зна на којем простору су се одиграле најважније појаве и догађаји из националне и опште историје. 
ИС.1.2.1, препознаје на основу карактеристичних историјских извора (текстуалних, сликовних, материјалних) о којој историјској појави, догађају и 
личности је реч.   
ИС.2.1.2, препознаје да постоји повезаност националне, регионалне и светске историје.  
ИС.2.1.3, препознаје да постоји повезаност регионалне и светске историје. 
ИС.2.1.4, препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са пoјавама из  садашњости. 
ИС.2.1.6, зна и разуме узроке и последице важних историјских прекретница из опште историје. 
ИС.2.2.1, уме да закључи о којем догађају, феномену и личности је реч на основу садржаја карактеристичних писаних историјских извора.  
ИС.3.1.1, уме да примени знање из историјске хронологије (уме прецизно да одреди којој деценији и веку, историјском периоду припада одређена 
година, личност и историјски феномен). 
ИС.3.1.2, уме да објасни специфичности важних историјских појмова и да их примени у одговарајућем историјском контексту. 
ИС.3.1.3, зна специфичне детаље из националне и опште историје. 
ИС.3.1.5, разуме како су повезане појaве из прошлости и садашњости. 
ИС.3.2.1, уме да објасни специфичности важних историјских појмова и да их примени у одговарајућем историјском контексту.  
ИС.3.2.6, уме да издвоји разлике и сличности у тумачењима и изворима који се односе на исту историјску појаву. 

Велика сеоба народа 

- Зна шта се подразумева под 
синтагмом Велика сеоба народа 

- Зна да наведе кључне чињенице 
о Великој сеоби: када је била 

-Зна ко су: Хуни, Франци и 
Атила „Бич божији“ 

-Зна самостално да опише 

- Зна целовито, самостално, течно, 
узрочно-последично, уз коришћење 

карте, да опише Велику сеобу народа 
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(375), ко је покренуо (Хуни) и 
последице: сеоба варварских 
народа, пад Западног римског 
царства (476), стварање нових 

држава на територији ЗРЦ 
- Зна, уз помоћ наставника, да 

покаже Врата народа, територију 
ЗРЦ, ИРЦ и варварске државе 

настале на територији ЗРЦ 
- Зна да је пад ЗРЦ (476) узет за 
кључни догађај краја старог и 

почетка средњег века 

Велику сеобу народа уз 
показивање на карти 

-Зна самостално на карти да 
покаже Врата народа, правац 

продора Хуна, ЗРЦ, ИРЦ, 
новонастале државе на 

територији ЗРЦ 
- Зна коначну судбину тих 
новостворених варварских 
држава и народа који су их 

створили (нестали, асимиловали 
се, освојени...) 

-Зна да објасни појам 
вандализам, као и како је настао 
- Развијање умења коришћења 

градива у другачијој форми. Уме 
да изради интервју са Атилом 

-Зна да повеже одређене топониме, који 
се данас налазе у Европи са некадашњим 
народима, који су нестали кроз историју  

(Ломбардија, вандализам, Баварска, 
Саксонија, Венеција, Нормандија, 

Јитланд, Мађарска-Хунгарија, Енглеска, 
Фрушка гора-Фрузи, Франци...) 

- Зна да у оквиру процеса сеоба ( не баш у 
вези са Великом сеобом народа) исприча 

основне чињенице о Виконзима 
(Норманима) и њиховој сеоби, 

насељавање Енглеске 1066-Виљем 
Освајач и Нормандије, као и Јужне 

Италије. 
- Уме да напише састав: Мој сусрет са 

Атилом 

Настанак феудалног друштва 

 

- Зна да именује делове 
структуре феудалног друштва и 

које су основне разлике међу 
појединим слојевима 

(друштвеним групама: 
феудалац-кмет) 

-Зна да разликује, у основним 
цртама: ко је сениор, а ко је 

вазал (сениор даје вазалу феуд-
посед, а вазал верно врши војну 

службу и сакупља порез) 
-Зна ко су кметови и које су 

обавезе кметова према 
феудалцима 

- Зна дефиницију појмова: феуд, 
феудално друштво, сениор, вазал 

-Зна да на слици препозна ком 
слоју друштва неко припада 

- Зна прецизно, са разумевањем 
да опише вазалне односе (зашто 

се ступа у вазалне 
односе,обавезе сениора према 
вазалу и вазала према сениору) 
-Зна да опише односе између 

феудалаца и кметова 
-Зна да опише разлике међу 
слојевима, на основу слика 

(властела, трговци, свештенство, 
кметови, витезови) 

-Зна да опише ко су витезови, 
како се постаје витезом и која је 

његова улога у феудалном 
друштву 

- Уме да протумачи 
пирамидалну структуру 

феудалног друштва 

- Зна целовито и јасно да опише 
структуру феудалног друштва и односе 

између појединих слојева 
-Зна да упореди положај кмета и роба 

-Зна да упореди робовласничко и 
феудално друштво 

 

Франачка држава 
-Зна самостално на карти да 

покаже Франачку државу и Рим 
-Зна ко је Карло Велики и по 

чему је познат 
-Целовито, јасно, течно, уз показивање на 

карти, објашњава настанак, развој и 
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-Зна да именује модерне државе 
које су настале распадом 

Франачке државе и зна да их 
покаже на карти, уз помоћ 

наставника 
-Зна основне карактеристике 
натуралне привреде (размена 

робе за робу) 
-Зна ко су Романи, да су Франци 

романизовани Германи 
-Зна да је Карло Велики 

најпознатији Франачки владар 
(прво краљ, па цар) 

 
 

-Зна да је Франачком владала 
династија Каролинга 

-Повезује и зна да опише  
процес преображаја, некадашње 
римске провинције Галије која је 

постала данашња Француска 
- Зна да опише главне 

карактеристике натуралне 
привреде и да објасни зашто је у 

раном средњем веку била 
преовлађујућа у Западној 

Европи 
-Зна да, уз помоћ наставника,  

опише везаност Франачке 
државе и њених владара са 
Римокатоличком црквом 

(Крштење-Хлодовех-настанак 
државе; Пипин Мали-стварање 
папске државе, а он преузима 

престо Франачке од Меровинга; 
папа крунише Карла Великог, 
800.г., а овај ширећи државу, 
шири хришћанство из Рима) 

-Зна да опише процес 
романизације Франака 

-Зна на карти, самостално да 
покаже ширење Франачке 

државе, и државе на које се 
распала 843. 

-Зна да опише и протумачи 
историјску извор: слике 
„крштење Хлодовеха“ и 

„крунисање Карла Великог“ 

нестанак Франачке државе (Хлодовех, 
крштење, настанак,државе (крV. /поч.VI); 

Карло Мартел-732.-битка код Поатјеа, 
зауставља Арабљане; Пипин Мали 756.-

оснива Папску државу и преузима престо 
у Франачкој, ствара династију Каролинга, 
Карло Велики (768-814), шири државу ка 

истоку: Саси, Баварци, Лангобарди, 
Авари, Хрвати, распад државе 843.г. у 

Вердену на: Свето Римско царство-
Немачку, Италију и Француску) 

-Зна да да пример за натуралну привреду 
- Зна зашто су се сукобиле владарске 

идеологије Франачке и Византије, када се 
Карло Велики прогласио за цара 

Византија од 5. до 7. века 

-Зна да су Источно римско 
царство- Византија-Ромејско 

царство синоними 
-Зна да становници Византије 

-Зна да опише основне 
карактеристике Јустинијанове 
владавине ( време владавине 
(527-565), освајања Вандала, 

- Зна да целовито, узрочно-последично 
логично објасни настанак Источног 

римског царства уз показивање на карти 
-Зна да целовито, хронолошки јасно, 
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себе зову Ромејима 
-Зна да је главни град Византије- 

Цариград-Константинопољ 
(Визант, Истанбул-Други Рим) 
-Зна да Византијом влада цар ( 
да по срв. идеологији на свету 

може бити само један цар) 
-Зна да на карти покаже Источно 

римско царство, Цариград, 
Средоземље 

-Зна ко су Константин Велики и  
Теодосије и зашто су важни за 

настанак Ромејског царства  
(313-Милански едикт; 330-
оснивање Цариграда, 394-

признавање хришћанства за 
једину веру у Царству; 

395.подела царства на Источно и 
Западно) уз помоћ наставника 

-Зна да наведе основне 
карактеристике Византије: 

хришћанство, римска култура, 
римско право 

-Зна ко је Јустинијан ( да је 
владао у VI веку и да је покушао 
последњи пут да обнови Римско 

царство) и зашто је важан 
 

Острогота и дела Визигота, 
Теодора, кодификација) 

- Зна да препозна и истакне 
добре и лоше стране 

Јустинијанове владавине 
- Зна на карти, самостално, да 

покаже Византију пре, у време, 
и после Јустинијана 

 

узрочно-последично логично опише 
владавину цара Јустинијана ( место 
рођења-Царичин град (Јустинијана 

Прима)-код Лебана;  време владавине 
(527-565), освајања Вандала, Острогота и 
дела Визигота, Теодора, Велизар, Нарзес, 
кодификација, изградња Свете Софије...) 

Византија од 7. до 12. века 

-Зна да је опоравак Византије 
поч. VII века настао 

успостављањем тзв. тематског 
система 

- Зна да опише основне 
карактеристике робно-новчане 
привреде (развијена, размена 

робе за новац) 
-Зна да наведе утицаје Византије 

- Зна да је Византија у више 
прилика зауставила ширење 

ислама ка Европи 
- Зна да опише главне 

карактеристике робно-новчане 
привреде у Византији и да 

објасни зашто је та привреда 
развијенија од натуралне 

-Зна теоријски и кроз примере 

- Зна шта значи и уме да објасни 
двоглавог орла у хералдици и владарској 
идеологији Византије (симфонија државе 

и цркве) 
-Зна шта је то грчка ватра 

-Зна да опише односе Франачке и 
Византије у време Карла Великог 

-Зна где је Кијевска Русија и да је њихов 
кнез Владимир 988.г. женидбом са 
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на суседне народе: право, 
ширење хришћанства, 

хеленистичка култура (мозаици), 
архитектура, развој писмености, 
владарска идеологија, школство, 

однос према жени... 
- Уме да прочита једноставне 

информације из упоредне табеле 
везане за натуралну и робно-

новчану привреду 
-Зна на слици да препозна и 

именује мозаик 
- Повезује Византију са 

православним хришћанством 
 
 

да објасни како је Византија 
утицала на околне народе 

(ширење хришћанства (Бугари, 
Руси, Срби, Грци...), прихватање 

закона (земљорадничког, 
поморског, Јустинијановог 

кодекса...); сликарство (фреске, 
мозаици...); владарска 

идеологија; писменост (Ћирило, 
Методије), књижевност, 
архитектура, церемоније, 

хералдика...) 
-Зна хронолошки да поређа: 

Константина, Теодосија, 
Јустинијана, (Ираклија, 

Василија II и Алексија Комнина) 
-Зна да објасни појмове 

покрштавање, христијанизација, 
уопште и на примерима 

-Зна да опише значај 
хришћанства, римског права и 

хеленистичке културе у 
Византији...(развијени градови, 

разни системи школства, 
мозаици, архитектура, 

управљање државом, латински, 
па грчки језик, центри ширења 

хришћанства: Цариград, 
Антиохија, Александрија, 

Јерусалим) 

византијском принцезом прихватио 
хришћанство 

-Уочава и истиче разлике тематског 
система у односу на западноевропски 

феудализам  и зна његове основне 
карактеристике: шта је то тема, ко је 

стратег, а ко стратиот 
- Зна да опише успон Византије у време 

Македонске династије (Василије II – 
Самуило) и у време Комнина (увођење 

пронијарског система) 
 

Хришћанска црква 

 

-Зна када је (1054) дошло до 
раскола хришћанске цркве и које 

су последице тог чина и дан 
данас 

-Зна ко су папа и патријарх и да 
је папи средиште у Риму, а 

патријарху у Цариграду 

- Зна да опише Раскол 
хришћанске цркве (време, узрок, 

последице) 
-Зна да наведе православну и 

католичку хијерархију 
- Уочава и објашњава значај 
хришћанске цркве у средњем 

- Зна ком рангу и цркви припадају 
чинови: епископ, надбискуп, бискуп 

- Зна да целовито опише однос 
хришћанске цркве у Франачкој и 

Византији, узроке и развој антагонизма 
између два центра и на који начин се 

сукоб продубио и траје до данас 
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- Препознаје хијерархију 
свештенства које припада 

православној, а које 
римокатоличкој цркви (уме да 
их повеже) на основу упоредне 

табеле 
-Препознаје на сликама верске 

објекте православне и католичке 
цркве 

-Зна шта је то манастир и ко су 
монаси 

-Разликује појмове монах и 
монарх 

-Зна на карти да покаже где су 
Рим, Цариград, Јерусалим 

-Зна да наведе значај 
хришћанске цркве у средњем 

веку 

веку 
- На карти показује  подручја 

утицаја Римокатоличке и 
православне цркве 

 

 

Исламски свет у раном средњем 
веку 

-Зна када (622) и где се јавља 
ислам (Арабијско полуострво) 

-Зна име оснивача ислама 
(Мухамед) 

-На карти, уз помоћ наставника, 
уме да нађе Арабљанско 

полуострво и да покаже основне 
правце ширења ислама и државе 
(Франачка и Византија) које су 
га зауставиле у раном средњем 

веку 
-Зна ко су Арабљани, шта је то 

арабљански калифат 
-Именује и препознаје на слици 

исламску богомољу-џамију 
-Зна да у нашој земљи има 

муслимана и да треба да знамо 
основне чињениоце о њиховој 

вери 

- Зна да објасни појмове: 
калифат, караван 

-Зна да опише настанак ислама 
(ко га је основао, када, где, 

узрок, последице) 
-Зна на карти, самостално, да 

покаже простор настанка ислама 
и његовог ширења 

-Зна основне особености ислама 
као религије (5 пута дневно 

молитва, одлазак на хаџилук у 
Меку-Ћаба, давање милостиње, 

забрана конзумирања 
алкохолних пића, пост) 

-Зна да опише арабијско-
европске односе у раном 

средњем веку 
- Зна уз помоћ табеле да упореди 
особине ислама и хришћанства 

- Зна да опише појам и процес 
исламизације у раном средњем веку 
-Зна да објасни појам калиф и хиџра 

-Зна целовито узрочно-последично, уз 
коришћење карте, течно да опише 

настанак и развој ислама и ко га је и када 
зауставио (732. Карло Мартел, Франачка 

и 717.-Опсада Цариграда,Византија) 
-Зна где је Мека  и зашто је важна за 

муслимане 
- Зна самостално да упореди основне 

карактеристике ислама и хришћанства 
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-Зна да су Арабљани 
Европљанима пренели нпр: 
бројке, производњу папира, 
бусолу, барут, прање руку, 

ношење браде, јоргован, арапске 
коње, кратке приче (пре свега 
љубавне) уз помоћ наставника 
-Зна да се верници ислама зову 

муслимани 
-Зна де се верска књига 
муслимана зове Куран 

 

СРБИ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У РАНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

ИС.1.1.4, уме да одреди којем веку припадају важне године из прошлости. 
ИС.1.1.5, уме да одреди којем историјском периоду припадају важне године из прошлости. 
ИС.1.1.6, препознаје значење основних појмова из историје цивилизације. 
ИС.1.1.7, именује најважније појаве из националне историје. 
ИС.1.1.9, зна на којем простору су се одиграле најважније појаве и догађаји из националне и опште историје. 
ИС.1.1.10, зна на којем простору су се одиграле најважније појаве и догађаји из националне и опште историје. 
ИС.2.1.2, препознаје да постоји повезаност националне, регионалне и светске историје.  
ИС.2.1.4, препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са пoјавама из  садашњости. 
ИС.2.1.5, зна и разуме узроке и последице важних историјских феномена у националној историји. 
ИС.2.1.6, зна и разуме узроке и последице важних историјских прекретница из опште историје. 
ИС.2.2.2, уме да закључи о којем историјском феномену је реч на основу карактеристичних сликовних историјских извора. 
ИС.3.1.3, зна специфичне детаље из националне и опште историје. 
ИС.3.1.5, разуме како су повезане појaве из прошлости и садашњости. 
ИС.3.1.6, уме да закључи за што је дошло до одређених историјских догађaја и које су последице важних историјских дешавања. 
ИС.3.2.2, уме да анализира и процени релевантност историјског извора. 

Словени и њихово насељавање 
Балкана 

-Зна у главним цртама да опише 
словенске обичаје и веровања 

(пагани, Перун, Световид, виле, 
жртвују животиње; живе по 

шумама, поред воде, праве куће 
са више излаза; углавном се баве 

земљорадњом, мање 
сточарством; живе у 

демократији, често се свађају, 

-Зна самостално да на карти 
покаже наведене појмове, као и 

границе словенских територија у 
Европи у средњем веку: Лаба 

(Елба), Балтичко, море, 
Јадранско море, Црно море, реке 

Дњепар, Дунав 
-На одломцима (примерима) из 

српских бајки и народних 

-Уме да повеже и објасни  сеобе Словена 
и Велику сеобу народа 

-Зна да упореди територијални распоред  
и имена словенских племена у средњем 

веку и данас, уз помоћ историјских карти 
и самостално 

- Зна да наведе последице Немачког 
продора на Исток (неслога словенских 

племена Љутића, Бодрића, остатак 



 
 

369 

ослобађају заробљенике после 
неког времена, воле музику...) 
-Зна да препозна и разликује 

словенски и латински календар 
-Зна да наведе узроке словенских 

сеоба 
-Зна да именује и на карти, уз 

помоћ наставника, покаже 
области које насељавају 

Источни, Западни и Јужни 
Словени 

-Зна да именује и на карти 
покаже, уз помоћ наставника, 
где се налазе Јужни Словени и 
племена која њима припадају: 

Словенци (Карантанци), Хрвати, 
Срби и Бугари 

-Зна да разликује израз Словен, 
Словак и Словенац 

јуначких песама препознају и 
издвајају остатке прасловенске 
религије (паганства нпр. вила 

Равијојла...) 
-Зна да објасни како то Словени 

одлучују „у демократији“ на 
основу текста из историјског 

извора 
-На основу текстова Прокопија и 

Псеудо-Маврикија умеју да 
издвоје словенске обичеје и 

веровања (начин живота, 
облачења, одлучивања у 

племену и  на основу тога да 
напише есеј „Ја, Словен из 

шестог века“) 
-Зна да упореди територијални 
распоред  и имена словенских 

племена у средњем веку и данас, 
уз помоћ историјских карти и 

наставника 
-Зна да на простору Немачке 
постоје (још увек) Лужички 

Срби 

Лужички Срби, сви германизовани, 
притисак римокатоличке цркве, Словаци 

протестанти, Чеси атеисти...) 
-На основу топонимије Европе зна да 

закључи где су се све простирала 
словенска племена 

 

Јужни Словени према 
староседеоцима и суседима 

 

-Зна која племена припадају 
Јужним Словенима и да су Срби-

Јужни Словени 
- Зна на карти да покаже области 
где су се населили Бугари (680) 

и Мађари (890)  и када (век) 
-Зна последице досељавања 
Бугара и Мађара (стварање 

моћних држава, мађаризација 
Словена, словенизација Бугара) 

-Зна , на основу предходног 
градива, да наведе основне 

карактеристике односа Јужних 

- Зна где су се, када и зашто 
населили Авари и шта је са 

њима било на крају (постоје ли 
данас?) 

-Зна основне чињенице о отпору 
Словена Византији ( да је 

највећи устанак био под царем 
Самуилом и да опише тај сукоб 

између њега и Василија II 
Македонца) 

-Зна основне чињенице о 
Мађарском краљевству (890-

досељавање, уништили Велику 

-Зна самостално и целовито, узрочно-
последично јасно, о пореклу Авара, 

њиховом доласку у Панонију и како су 
нестали (искористити Ајнхардов текст у 

коме описује пораз Авара од Карла 
Великог) 

-Зна да покаже простор који је заузимала 
Самулова држава, Охрид, Беласицу 

-Зна целовито да опише однос Јужних 
Словена према суседима и које су данас 

последице тадашњих дешавања 
-Заузима критички став према 

непознаницама у историји, о којима 
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Словена са Франачком и 
Византијом у раном средњем 

веку (освајали нас, 
христијанизовали, асимиловали, 

културно утицали...) 
-Зна на карти да покаже, уз 

помоћ наставника, Балканско 
полуострво, Јужне Словене и 

њихове суседе (Византију, 
Франачку, Мађарску-Угарску, 

Бугарску) 
-Зна да су Мађарска и Угарска 

једно исто 
 

Моравску, 955-битка код Леха-
Немци зауставили њихов продор 

у Средњу и Западну Европу, 
1000.г.-Стефан прима 

хришћанство, први краљ; 
раздвојили Западне и Јужне 

Словене) 
-Зна на карти самостално да 

покаже наведене појмове 
-Зна ко је у Панонској низији 

био по хронолошком редоследу 
од IV до X века (Хуни, Авари, 
Мађари), шта се десило са тим 

народима до данас, а шта са 
Словенима који су се налазили 

на том подручју 
-Изражава свој став о (критичко 
мишљење) историјском догађају 
( према пораженим Словенима 

које је у бици на Беласици 
(1014) победио Василија II 

Македонца, на основу текста 
византијског хроничара 

Скилице о поразу Самуилове 
војске) 

- Зна основне чињенице о 
пореклу Албанаца (Шиптара) и 

Румуна 

историчари из разних разлога, не желе, не 
умеју или неће да пишу (нпр.проблем 

аутохтоности Словена...Илира) 

Срби  од  7.  до  12.  века 

(Властимировићи) 

-Зна, уз помоћ наставника, да 
покаже на карти српске земље у 
раном средњем веку: а обавезно 
зна где су Босна, Зета и Србија 

(Рашка) 
- Зна да је, за сада, прва позната 

српска династија династија 
Властимировића 

-Зна да смо у њихово време 

-Зна да дефинише појам кнез 
-Самостално на карти показује 

српске земље уз показивање 
граница између једне и друге 

-Зна да закључи о ком периоду и 
о ком догађају, је реч, у тексту 
Константина Порфирогенита о 

обнављању Србије у време 
Часлава као и да одреди угао 

-Зна да опише појмове жупа и жупан 
-Повезује знања из ове лекције са 
предходном , описује односе са 

Бугарском и Византијом  (пре свега, у 
време Симеона) и даје свој став о 

позицији Србије према њима и 
поступцима владара из ове династије 
-Зна да уочи на лози Властимировића, 

како су потомци добијали презимена у то 
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прихватили хришћанство 
-Зна на лози Властимировића да 

прочита основне податке о 
родбинским односима (нпр.ко је 
отац, ко су браћа, за време ког 

владара су Срби покрштени, ако 
се зна да је то било у 2/2 IX века) 

-Зна да прочита једноставне 
информације из текста 

Константина Порфирогенита о 
обнављању Србије у време 

Часлава 

гледања писца 
-Без помоћи, се сналази на лози 
Властимировића (хронолошки 

редослед владара, принцип 
наслеђивања...) 

-Зна да су Бугарска и Византија 
користиле међусобне сукобе у 
породици Властимировић да 
остваре свој утицај у Србији 

 

време; зашто не знамо више о женским 
члановима лозе 

-Зна самостално да исприча  главне 
карактеристике владавине 

Властимировића (од када до када владају-
векови, ко је први, а ко последњи познати 

члан те династије, покрштавање Срба, 
борба за самосталност против Византије 
и Бугарске, међусобне борбе у династији, 

кнезови) 
 

Срби  од  7.  до  12.  века 
(Војислављевићи) 

- Зна, уз помоћ наставника, да 
покаже на карти српске земље у 
раном средњем веку: а обавезно 
зна где су Босна, Зета и Србија 

(Рашка) 
- Зна да је династију 

Властимировић наследила 
династија Војислављевић 

-Повезује Властимировиће са 
Рашком, а Војислављевиће са 

Дукљом (Зетом) 
-Зна на лози да прочита 

хронолошке границе владавине 
обе династије 

-Емотивно саосећа и уме да 
прочита једноставне 

информације из легенде о 
Владимиру и Косари из 

Летописа попа Дукљанина 
-Зна по коме је и зашто 

династија Војислављевић понела 
име 

-Зна да препозна и повеже име 
владара и династију из које 

долази 

- Зна да интерпретира легенду о 
Владимиру и Косари и повеже је 

са предходним градивом 
(царством Самуиловим) 

- Зна да опише и истакне кључне 
моменте владавине српским 

земљама династије 
Војислављевић  (Владимир-први 
светац међу српским владарима, 

Војислав-ослободио  је од 
Византије; 1077.Михаило 

Војислављевић постао краљ, а у 
време Бодина је била 

територијално највећа...) 
-Зна на основу понуђених лоза 
да на  линији времена  означи 

периоде владавине - 
хронолошки редослед  српских 

династија ( Властимировић, 
Војислављевић, Вукановић) 

-Зна да целовито, јасно, узрочно-
последично логично, у главним цртама 

опише успон и пад Дукље у XI веку 
-Зна да критички размотри и опише 

односе између Дукље у XI веку и 
околних земаља (Византија, Самуилово 

царство, Нормани, Римокатоличка 
црква...) 

-Зна да  прочита податке о Вукановићима 
– на основу лозе Вукановића (да су 
наследили Војислављевиће, да су  

владали срп.земљама у ½ XII века и да су 
их наследили Немањићи, да су били у 
пријатељским и родбинским везама са 

Угрима, да су били у родбинским везама 
са Војислављевићима и Немањићима, па 

то повезати са структуром феудалног 
друштва и позицијим крупних феудалаца 

у њему...) 
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Покрштавање Срба и других 
Јужних Словена и њихова рана 

култура 

 

-Зна у главним цртама да опише 
мисију Ћирила и Методија (863-

век, почетак мисије ширења 
хришћанства, преведене верске 

књиге на старословенски) уз 
помоћ наставника 

-Зна да су Ћирило и Методије 
саставили глагољицу, а Климент 

и Наум ћирилицу 
-Повезује мисију Ћирила и 

Методија са Расколом 
хришћанске цркве (зна на којим 
подручјима и зашто се баш ту 
писала: глагољица, латиница, 

ћирилица) 
-Зна да именује  најзначајнију 
српску књигу овог периода: 
Мирослављево јеванђење 

-Зна како су украшаване књиге, а 
како верски објекти у раном 

средњем веку 
-Зна да прочита једноставне 

информације из текста Житије 
Ћирила и Методија (о тражењу 

хришћанских мисионара из 
Византије од стране словенских 

кнезова: да именује ко тражи 
помоћ, од кога и зашто?) 

 

-Зна у главним цртама да опише 
мисију Ћирила и Методија (863, 

почетак мисије ширења 
хришћанства; глагољица; 

преведене верске књиге на 
старословенски, Цариград, 
Охрид, Климент и Наум; 

последице: Срби и Бугари 
прихватили хришћанство из 

Цариграда и пишу ћирилицом) 
-Зна самостално да анализира 

одломак из текста Житије 
Ћирила и Методија о тражењу 

хришћанских мисионара из 
Византије од стране словенских 
кнезова: (где су владали кнезови 
који траже помоћ (показати и на 
карти); који је главни проблем 

који истичу у ширењу 
хришћанства и шта траже од 

цара Ромеја) 
- Зна на карти да покаже, на 
Балкану, подручја утицаја 

римокатоличке и православне 
цркве 

-Зна на примерима да уочи и 
издвоји главне особине 

средњовековне културе код 
Јужних Словена (феудални и 

верски карактер) 
- Зна зашто је значајно 

Мирослављево јеванђеље 
(уврштено је међу 100 

највреднијих књига света, мађу 
најлепше украшеним књигама 

средњег века) 

- Зна целовито узрочно-последично 
логично да опише мисију Ћирила и 

методија уз сагледавање опште војно-
политичке ситуације у Великој 

Моравској  2/2 IX века и почетка X-ог 
(Немачко свештенство, германизација, 

служење на латинском, оправдавање код 
папе, долазак Мађара и протеривање 

ученика, где су одтишли њихови ученици 
и које то последице вуче са собом-

глагољаши, Срби и Бугари-ћирилица...) 
-Зна да опише последице 

христијанизације на Балкану; зна да на 
лози Властимировића прецизно пронађе 

за време ког владара смо примили 
хришћанство и на који начин знамо да се 

то десило (прво хришћанско име у 
владарској лози-Стефан) 
- Зна на примеру слике из 

Мирослављевог јеванђеља да препозна и 
дефинише минијатуру 

ЕВРОПА У ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ 
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ИС.1.1.5, уме да одреди којем историјском периоду припадају важне године из прошлости. 
ИС.1.1.6, препознаје значење основних појмова из историје цивилизације. 
ИС.1.1.8, именује најважније појаве из опште историје. 
ИС.1.1.9, зна на којем простору су се одиграле најважније појаве и догађаји из националне и опште историје. 
ИС.1.1.10, уме да наведе узроке и последице најважнијих појава из прошлости. 
ИС.1.2.3, препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми слике. 
ИС.1.2.4, уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми историјске карте у којој је наведена легенда.  
ИС.2.1.1, уме да повеже личност и историјски феномен са одговарајућом временском одредницом и историјским периодом. 
ИС. 2.1.4, препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са пoјавама из  садашњости. 
ИС.2.1.6, зна и разуме узроке и последице важних историјских прекретница из опште историје. 
ИС.2.2.1, уме да закључи о којем догађају, феномену и личности је реч на основу садржаја карактеристичних писаних историјских извора. 
ИС.3.1.2, уме да објасни специфичности важних историјских појмова и да их примени у одговарајућем историјском контексту. 
ИС.3.1.3, зна специфичне детаље из националне и опште историје. 
ИС.3.1.5, разуме како су повезане појaве из прошлости и садашњости.  
ИС.3.1.6, уме да закључи зашто је дошло до одређених историјских догађаја и које су последице важних историјских дешавања. 
ИС. 3.2.1, уме да објасни специфичности важних историјских појмова и да их примени у одговарајућем историјском контексту. 
ИС.3.2.7, уме да изрази став и мишљење о одређеном тумачењу историјског феномена и да одреди врсту пристрасности (манипулација, пропаганда, 
стереотип...). 
  

Развој и структура феудалних 
држава 

 

-Зна дефиницију појма 
монархија, република и 

сталешка монархија. 
-Зна да именује сталеже и како 

учествују у власти 
-Зна начине наслеђивања у 

династији 
-На примеру познатих лоза 

Властимировић, Војислављевић 
и (још непознате Немањић) 

препознаје примере за принципе 
наслеђивања власти 

-Зна да повеже државу (оне које 
смо учили Франачка, Византија, 

Венеција, Србија) са њеним 
државним уређењем 

- Уме да повеже државу и титулу 

-На примерима лоза српских 
династија закључује о 

принципима наслеђивања власти 
-Зна основне чињенице о 
Светом-римском царству 
(Немачкој), Енглеској и 
Француској у периоду 
развијеног феудализма 

- Зна да објасни узрок сукоба  
између Римокатоличке цркве и 

владара великих 
западноевропских држава 

- Зна даобјасни узрок слагања  
између Римокатоличке цркве и 

владара великих 
западноевропских држава 

-Зна разлику између монархије и 

-Зна да објасни важност Магна карте и 
Златне буле за ограничавање власти 

владара 
-Целовито анализира однос 

Римокатоличке цркве са 
западноевропским земљама у овом 

периоду 
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владара републике 

Крсташки ратови 

-Зна да објасни појам 
ходочашће-обилазак светих 

места и која су то света места за 
хришћане 

-Зна дефиниције појмова: 
крсташи, крсташки рат 

-Зна где је Јерусалим и зашто је 
важан за хришћане, муслимане и 

Јевреје 
-Зна да наведе узрок Крсташких 

ратова 
-Зна да наведе последицу IV 

крсташког похода 
-Зна на карти да покаже, 

користећи се легендом, правце I  
и IV крсташког похода 

-Зна да опише у главним цртама 
I и IV крсташки поход 

-Препознаје и критички 
процењује интересе појединих 
држава и друштвених слојева у 
Западној и Средњој Европи, као 

и папе, врховног поглавара 
Римокатоличке цркве,  у 

крсташким походима 
-Зна на карти самостално да 

покаже правце I и IV крсташког 
похода 

- Зна где је Блиски исток и 
Палестина 

-Уме да одреди угао гледања и 
осећања Никите Хонијата, на 

основу одломка описа  освајања 
Цариграда од стране крсташа 

1204. године 

-Зна ко су: Фридрих Барбароса, Ричард 
Лавље Срце, Саладин и и зашто су они 

важни 
-Зна да опише улогу Млетачке републике 

у IV крсташком походу 
- Зна главне крсташке државе и уме да их 

покаже на карти 
-Зна критички да процени крсташке 
походе-(почетну идеју и резултате; 

односе крсташа и Византије, као и однос 
Римокатоличке и православне цркве 

после ових похода, развијање трговине и 
културна размена) 

 

Свакодневни живот у средњем 
веку 

 

- Зна шта је то двор 
- Разликује и именује друштвене 

слојеве у средњем веку 
-Зна да препозна, на основу 

слике, кључне инсигније 
(ознаке) којим се владар 

разликује од осталих феудалаца 
и становништва  уопште (престо, 

прстен, круна, шар, жезло, 
одело) 

-Уме да опише разлике живота у 
средњем веку на селу и у граду 
на основу историјских извора ( 

слика, текста)(привреда, 
понашање, односи у породици, 

ратови) 
-Зна на слици да препозна витеза 

-Целовито описује владара, 
његов положај, живот на двору 

-Самостално и целовито описује 
живот на селу и у граду у 
средњем веку, на основу 

изабраних историјских извора 
-Свеобухватно описује живот 

жене у средњем веку на основу 
понуђених материјала - 

историјских слика (село-град; 
богати-сиромашни; исток-запад) 

-Уочава и издваја основне 
карактеристике утицаја 

хришћанске цркве на све 
друштвене слојеве у средњем 

веку 
-Упоређује живот у средњем 

- Примерима из предходних лекција 
илуструје своје излагање о свакодневном 

животу у средњем веку 
-Упоређује свакодневни живот у 

Византији и Западној Европи (дворови 
владара, величина градова, положај жена, 
утицај хришћанске цркве на свакодневни 

живот, однос владара и хришћанске 
цркве; владарска идеологија истока и 

запада) 
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и да опише његову опрему веку са данашњим начином 
живота 

Постанак и развој 
средњовековних градова 

-Зна да именује натуралну и 
робно-новчану привреду и зна 

кључне разлике између њих 
-Зна чиме се претежно баве 

становници града 
-Зна да опише живот у граду и 

изглед града на основу слике (на 
примеру нашег Старог града-

лок.историја) 
- Умеју да препишу натписе са 

ужичких чесми, које су подигли 
ужички еснафи и на основу њих 

да осмисле знак за свој 
замишљени еснаф 

-Уме да опише организацију 
мајсторске радионице и зна 

дефиницију појмова: мајстор, 
калфа, шегрт 

-Зна узрочно-последично да 
опише развитак градова у 

Западној Европи од XII века 
-Зна да опише на које начине и 
зашто су се градови борили за 

самоуправу 
-Зна да упореди византијске 
градове са онима у Западној 

Европи од XII до XV века, на 
основу понуђених историјских 

извора 
-Да на основу информација о 
еснафима, које су добили са 

ужичких чесми осмисле слоган 

-Зна дефиницију појма цех (еснаф) и уме 
да опише њихову организацију 
- Зна да опише узроке настанка 

развијених и великих градова у Западној 
Европи, као и све последице, које су 

настале из тог развоја 
-Уочава и издваја добре и лоше стране 
живота у средњовековним градовима 

-Зна да упореди градове средњег века са 
савременим градовима у форми табеле 
(занимања људи, изглед града, чистоћа, 

култура...) 
 

Опште одлике средњовековне 
културе 

-Зна да објасни шта је то култура 
-Препознаје и зна две кључне 

одлике средњовековне културе: 
верски и феудални карактер 

-Уме на карти, уз помоћ 
наставника, до покаже културне 

зоне 
-Зна да се у средњем веку 

културне зоне поклапају са 
верским границама 

-Зна да наведе, по избору три 
проналаска из средњег века 

- На основу слике уме да 
препозна верски објекат: 

православних, римокатолика и 
муслимана. 

-Зна да наведе и самостално 
покаже културне области у 

Европи у средњем веку ( 
Хришћанска византијска-грчка 

културна зона; хришћанска 
латинска-римска културна зона 

и исламска културна зона) 
-Зна да објасни појам 

универзитет 
-Зна да опише развој школства  

(где се учило, шта се учило) 

-Уме критички јасно да упореди културне 
области у Европи у средњем веку 

-Зна да је отворена Сорбона у Паризу, а 
потом Оксфорд у Енглеској, па Кембриџ, 

универзитети, који и данас постоје 
-Зна ко је Марко Поло и зашто је он 

важан 
 

СРБИ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ 
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ИС.1.1.6, препознаје значење основних појмова из историје цивилизације. 
ИС.1.1.7, именује најважније појаве из националне историје. 
ИС.1.1.9, зна на којем простору су се одиграле најважније појаве и догађаји из националне и опште историје. 
ИС.1.2.1, препознаје на основу карактеристичних историјских извора (текстуалних, сликовних, материјалних) о којој историјској појави, догађају и 
личности је реч. 
ИС.1.2.4, уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми историјске карте у којој је наведена легенда. 
ИС.2.1.1, уме да повеже личност и историјски феномен са одговарајућом временском одредницом и историјским периодом. 
ИС.2.1.2, препознаје да постоји повезаност националне, регионалне и светске историје. 
ИС.2.1.4, препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са пoјавама из  садашњости. 
ИС.2.1.5, зна и разуме узроке и последице важних историјских феномена у националној историји. 
ИС.2.2.1, уме да закључи о којем догађају, феномену и личности је реч на основу садржаја карактеристичних писаних историјских извора. 
ИС.2.2.2, уме да закључи о којем историјском феномену је реч на основу карактеристичних сликовних историјских извора. 
ИС.3.1.2, уме да објасни специфичности важних историјских појмова и да их примени у одговарајућем историјском контексту. 
ИС.3.1.3, зна специфичне детаље из националне и опште историје. 
ИС.3.1.4, разуме на који начин су повезане појаве из националне, регионалне, опште историје. 
ИС.3.2.2, уме да анализира и процени релевантност историјског извора. 
ИС.3.2.6, уме да издвоји разлике и сличности у тумачењима и изворима који се односе на исту историјску појаву. 

Србија  у  12.  и  почетком  13.  

века (Србија у доба Стефана 
Немање) 

-Зна самостално на карти да покаже 
Рашку, Византију и Угарску; уз 

помоћ наставника показује 
Студеницу и Хиландар 

-Зна ко је Стефан Немања и зашто 
је важан за развој српске државе 

(време владавине- век, 
родоначелник Немањића, 

осамостаљује Србију од Византије, 
велики задужвинар: Студеница, 

Хиландар, 
-Зна да је са сином Савом основао 

Хиландар 
-Зна на лози да покаже Стефана 

Немању и његове синове 
 

-Зна да је Стефан Немања 
задужбинар манастира Ђурђеви 

Ступови и где се налази тај 
манастир 

-Зна дефиницију појма јеретик 
-Зна  ко су синови Стефана 

Немање и на који начин су они 
својим женидбено-удадбеним 

везама престављали одбрамбену 
дипломатију Србије 

-Зна да опише однос Стефана 
Немање и СПЦ (монах Симеон, 

протерао јеретике) 
- Уме да примени знање о 

суштини вазалних односа на 
примеру односа између 

Византије и Србије у доба 
Стефана Немање 

-Зна да покаже на карти Свету 

- Зна да је Стефан Немања задужбинар 
манастира Светог Николе и Свете 

Богородице код Куршумлије 
-Зна да је Стефан Немања носио титулу 

великог жупана 
-Зна да објасни појам ктитор и наведе 

примере 
-Зна ко су богумили и шта се десило са 

њима на Балкану у време Стефана 
Немање 

-Целовито, самостално, течно, узрочно-
последично логично уме да опише 

владавину Стефана Немање уз 
показивање на карти 

-Повезује знања везана за III крсташки 
поход, пролазак крсташа кроз Србију и 

политику Стефана Немање према 
Византији (1189, Ниш, Фридрих 

Барбароса, савез против Византије, наш 
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Гору 
 

владар је био писмен у односу на 
немачког цара... 

Србија  у  12.  и  почетком  13.  

века (Србија у доба Стефана 
Немањића) 

-Зна ко су Стефан Немањић и 
Свети Сава и зашто су важни за 
осамостаљење и развој српске 

државе 
-Зна када је Србија постала 

краљевина (1217), а када је СПЦ 
постала самостална на рангу 

архиепископије (1219) 
-Зна да именује првог краља из 
лозе Немањића и првог српског 

архиепископа 
- На линији времена уме да означи 
кључне догађаје у Србији у време 

Стефана Немање и Стефана 
Немањића 

-Зна на лози Немањића да покаже 
потомке краља Стефана 

Првовенчаног 
-Зна на сликама да препозна 
Стефана Немању, Стефана 
Немањића и Светог Саву 

 

- Зна да је Стефан Немањић 
задужбинар манастира Жича 

-Зна да опише и објасни процес 
добијања самосталности СПЦ 

-Зна да опише и објасни живот, 
значај и дело Светог Саве 

(Хиландар, типици, Номоканон, 
архиепископ, два пута 

ходочастио, учествовао у 
дипломатским преговорима, 

Житије св. Симеона, учио народ, 
отварао школе, уредио црквену 

организацију у Србији...) 
-Зна шта је то Номоканон 

(законоправило) или Крмчија св. 
Саве и зашто је оно важно за 

српску државу 
-Зна на карти да покаже 

Никејско царство и Епирску 
деспотовину, Жичу, Свету Гору 

-Зна да опише владавину 
Стефана Немањића 

-Уме да опише однос Србије са Угарском 
и Византијом до 1204, а потом са 

државама које су настале на територији 
Византије 1204-1261: Епирска 

деспотовина, Никејско царство, Латинска 
краљевина, па са Угарском, Бугарском 
(женидбено-удадбене везе, одбранио 

Србију од четири велика напада, 
архиепископија...) 

-Зна да свеобухватно опише ситуацију на 
Балкану после пада Цариграда у руке 

крсташа и у перспективи тих догађаја да 
анализира потезе Стефана Немањића и 

Светог Саве 
-Зна да дефинише појам аутокефалност 

Успон  српске  државе  у  13.  

и  почетком  14.  века  и  
Византија  Палеолога (Србија 

у доба наследника Стефана 
Немањића) 

-Зна на лози Немањића да покаже 
потомке краља Првовенчаног и 

прочита  године владавине и ко су 
им супруге и на њиховом примеру 
да схвати да су брачне везе биле 

главна дипломатија у средњем веку 
-Зна да се први српски новац кује у 

време краља Радослава 
-Зна да објасни успон српске 

државе у време Уроша I (рудари 
Саси, развој рударства, повећава се 

количина новца, развој робно-
новчане привреде) 

- Зна да повеже и објасни 
положај Србије са  женидбено-

удадбеним везама српских 
владара 

-Зна на карти да покаже Ново 
Брдо и Рудник, где се налази 

Дубровачка република 
- Зна да опише спољно-

политичке односе Србије у 
време краља Уроша I 

(Дубровник-споразум, Саси-
рударство, Угарска-женидба 

сина Драгутина, Јелена 

-Зна узрочно-последично логично, 
хронолошки тачно да опише Србију у 
време потомака Стефана Немањића 

-Зна да целовито опише владавину Уроша 
I, уз показивање на карти 

- Зна да опише чиниоце (унутрашње и 
спољашње) који су учествовали у 

смењивању са власти синова Стефана 
Немањића 
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-Зна на карти, уз помоћ легенде,  да 
покаже Србију у XIII веку 

- Зна када је, где и  за време ког 
краља (Владислава)   пренете 

мошти и сахрањен Свети Сава ( у 
Милешеви) 

- На линији времена, користежћи 
лозу,  зна да обележи владавине 
српских владара у ½ XIII века 

Анжујска-жена) 
-Зна да опише унутрашњо-
политичке односе Србије у 

време краља Уроша I (преузима 
власт после слабљења бугарског 

утицаја у Србији, развој 
рударства, занатства, трговине, 
ковање новца, сукоб са сином 

Драгутином) 
-Зна да издвоји и образложи 

значај Дубровника за привреду 
и културу српских земаља ( на 
примеру из локалне историје 

9.10.1329.- први помен Ужица у 
једној дубровачкој задужници) 
-Зна да су задужбине Уроша I: 

Сопоћани и Градац ( Јелена 
Анжујска) 

 

Успон  српске  државе  у  13.  

и  почетком  14.  века  и  
Византија  Палеолога (Србија 

у доба наследника Стефана 
Драгутина и Стефана Уроша 

II Милутина) 

-Зна, на карти, уз помоћ наставника 
да покаже проширење Србије у 
време Милутина и да обележи 

области којима је и даље владао 
Драгутин и где се налазе њихове 

познате задужбине 
-На линији времена, уз помоћ 

свеске и књиге,  зна да обележи 
кључне догађаје везане за Србију у 

XIII веку 
- Зна на лози Немањића да покаже 
родбинске везе краља Милутина и 
прочита  године владавине и ко су 
им супруге и на њиховом примеру 
да схвати да су брачне везе биле 

главна дипломатија у средњем веку 
 
 

-Зна да на карти покаже јужне 
границе српске државе у време 

краља Милутина: Охрид-
Прилеп-Штип, као и његове 

задужбине: Грачаницу, 
Богородицу Љевишку 

-Зна, на примерима, да опише 
утицаје Византијске културе у 

Србији у време Милутина 
-Зна да критички анализира 
одломак из текста Теодора 

Метохита о својој посети двору 
краља Милутина приликом удаје 

Симониде: препознаје став 
писца према српском краљу, 
однос српског краља према 

ромејском посланству... 
-Препознаје и повезује израз 

Сремски краљ са Драгутином, а 

-Зна ко је Симонида и у чему је била 
потреба и суштина њеног брака са 

Милутином 
-Зна да опише Дежевски споразум (када, 
зашто је донет, како гласи) и последице 

које је донео у наредним деценијама 
-Уме да изради пано на теме: Милутин, 

Србија у  XIII веку, жене српских владара 
XIII века, уз сугестије наставника како да 
уради и где да нађе литературу (Српске 
династије, Српско наслеђе, сајт Растко, 

енциклопедије...) 
-Зна да направи паралелне линије 

времена за Србију и Византију у XIII 
веку, са унетим најзначајнијим 

догађајима (онолико колико се учи у 
школи) за једну и другу државу 

- Зна ко је Данило II и зашто је важан, на 
основу одломка из његовог дела Животи 



 
 

379 

Свети краљ са Милутином 
-Зна да наведе задужбине краља 

Драгутина: Рача и Свети 
Ахилије (лок.историја), 

краљева и архиепископа српских (обнова 
Хиландара, помирио Драгутина и 

Милутина, помирио Милутина и С. 
Дечанског, написао Животи краљева и 

архиепископа српских) 

Српско царство 

-На лози Немањића уме да прочита 
ко је отац,а ко син Стефану 

Дечанском 
-Зна да је задужбина Стефана 

Дечанског-Дечани и да је покаже 
на карти 

-Зна да именује члана династије 
Немањића који је себе прогласио за 

цара 
-Зна да покаже на карти Душаново 

царство 
-Зна када се СПЦ уздигла на ниво 

патријаршије (1346) и када је 
Душан проглашен за цара. 

-Зна да именује најзначајнији 
средњовековни српски правни 

споменик 
-Зна зашто је и када проглашен 

Душанов законик (1349) 
-Зна на линији времена, уз помоћ 

белешки, лозе, да означи и именује 
кључне догађаје за ½ XIV века 

-Зна да опише кључне догађаје 
важне за однос Стефана 

Дечанског са оцем Милутином и 
са сином Душаном 

-Зна да објасни долазак на власт 
Стефана Дечанског (грађански 

рат) 
-Зна да целовито, узрочно-

последично јасно опише кључне 
моменте Душанове владавине ( 

време владавине, односе са 
Бугарском и Византијом, 

проширење Србије, 
патријаршија, царство, Законик, 

појава Турака) 
-Зна да анализира и упореди 

историјске изворе који са 
различитих позиција гледају на 
смену С. Дечанског од стране 

сина Душана (одломци 
Григорија Цамблака и 

Даниловог настављача): зна да 
одреди позиције оних који 
пишу, позиције учесника у 

сукобу, временску дистанцу 
једног и другог писца од 

описаних догађаја... 

-Зна да опише битку на Велбужду (узрок, 
када је била 1330, где се то налази на 

карти, ко се сукобио, зашто, последице) 
-Зна да објасни како су унутрашњи 

сукоби у Византији 1341. утицали на 
однос снага на Балкану, долазак Турака... 

-Зна целовито, течно, узрочно-
последично јасно, да опише владавину 
цара Душана (уз предходно наведено, 

односи са Дубровником, западом, борба 
против сепаратизма, са Турцима) 

-Зна да образложи отпор Византије према 
Душановој царској титули и у исто време 
проглашења СПЦ за патријаршију и како 

се завршио овај сукоб 
-Зна где су биле престонице Србије у 

време Душана  (Призрен и Скопље) и зна 
да их покаже на карти 

-Зна да опише узрочно-последично 
процес померања средишта државе од 
Стефана Немање до Душана и да то 

покаже на карти 
 

Крај српског царства 

 

- Зна да именује последњег владара 
из династије Немањића 

- Препознаје облике и појаве 
сепаратизма на примерима 
-Уме да  препозна главне 

-Зна на карти, уз помоћ 
наставника, да покаже области 

Душановог полубрата Симеона, 
које су се одвојиле одмах по 
Душановој смрти, од Србије 

-Зна ко је краљ Вукашин и зашто је важан 
-Зна да образложи зашто се Марко зове 

краљевић у народним песмама 
-Зна свеобухватно да анализира 

међународну позицију Србије у време 
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историјске информације на основу 
приче о сукобу Николе 

Алтомановића са кнезом Лазаром и 
баном Твртком: ко је у сукобу, 
зашто, последице-лок.историја 

-Зна да именује три обласна 
господара , по избору, и да покаже 

области где се налазе: Вук 
Бранковић, кнез Лазар 

-Зна да образложи разлоге, то 
јест, право Симеона на српски 
престо, на основу анализе лозе 

Немањића 
-Зна да у главним цртама опише 
владавину последњег Немањића 

(кад је владао, распад државе, 
последњи из лозе) 

-Зна да покаже области главних 
обласних господара у Србији 

(Вукашин и Угљеша 
Мрњавчевићи, Војислав 

Војиновић, Никола 
Алтомановић; кнез Лазар, Вук 

Бранковић, Балшићи) 
-Зна да препозна и одреди 
интересе великаша после 

Душанове смрти на основу, 
одломка из Историје, Јована 

Кантакузена 
-Зна да опише односе између 

обласних господара после 
Душанове смрти 

Уроша V 
-Објашњава облике и појаве сепаратизма 
на примерима (самостално ковање новца, 

успостављање личних дипломатских 
односа са другим државама, директно 

одбијање послушности) и то повезује са 
знањем о вазалним односима 

-Даје лични, аргументован став о 
актерима распадања српске државе 

-Уме да анализира и раздвоји историјско 
и неисторијско у песми „Урош и 

Мрњавчевићи“ 
 

Друштво у држави Немањића 

-Разликује и именује основне 
друштвене слојеве у 

средњовековној Србији 
-Зна ко су велможе, а ко себри на 
друштвеној лествици ( феудалци- 

зависно становништво) 
-Зна да у основним цртама опише 
државно уређење Србије у ср.веку 
(сталешка монархија, ко одлучује и 

како) 
-Уочава и именује везе српске 
властеле са властелом околних 

држава на основу лозе Немањића 

-Зна да опише државно и 
друштвено уређење 

средњовековне Србије 
-Уме на основу чланова 

Душановог законика да уочи 
битне карактеристике зависног 

друштвеног слоја (на основу 
члана Душановог закона о 
меропсима уме да издвоји 

основне обавезе меропаха према 
властели) 

- Уочава, процењује и 
разврстава друштвене слојеве по 

хијерархији коју имају у 

-Зна да опише друштвено-економску-
политичку позицију друштвених слојева 

у Србији, на основу чланова Законика 
- Уме да објасни, на примерима, улогу 

Државних сабора (одлазак Стефана 
Немање са власти, Дежевски споразум, 

доношење Душановог законика...) 
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члановима о псовци, о чупању 
браде, о пороти, о убиству у 

Душановом законику 

Средњовековна култура Срба 

(Писана дела српског средњег 
века) 

-Зна да именује писма којима су 
Срби писали у средњем веку, као и 

језик на коме су писали 
-Зна да наведе значај 

Мирослављевог јеванђеља – 
именује га као најстарији сачувани 

српски  писани споменик 
ћирилицом 

-Зна ко су Свети Сава и Јефимија и 
у чему је њихов значај за српску 

културу 
-Зна да препозна и опише елементе 

српског грба 
-Зна да именује правне споменике 

срв. Србије (Номоканон и Душанов 
законик) 

-Зна дефиницију житија и зна да 
наведе пример из досадашњег 

градива 
-Зна зашто је и када проглашен 

Душанов законик (1349) 

-Зна да образложи у чему је 
значај бројних задужбина у 

Србији, уме да повеже владајућу 
династију и њене односе са СПЦ 

- Зна да  дефинише писане 
историјске изворе средњег века: 

житија, летописи, родослови, 
записи, натписи... 

-Уме целовито да илуструје примерима 
феудални и верски карактер српске 

културе у ср. веку 
- На основу прочитаног историјског 
извора, зна којој врсти ист. извора 

припада:  житија, летописи, родослови, 
записи, натписи... 

Средњовековна култура Срба 

(уметност и архитектура 
српског средњег века) 

- Зна да именује Хиландар и 
Студеницу и зна да покаже на 
карти где се налазе, као и ко су 

њихови ктитори 
-Зна на карти да покаже Хиландар 

и Свету Гору 
-Зна да препозна и именује 

Хиландар на слици 
Зна да именује фреске и иконе, 

надгробне споменике-стећке 
 

- Зна да именује Жичу и 
Грачаницу и зна да покаже на 

карти где се налазе, као и ко су 
њихови ктитори 

-Разуме и зна да опише значај 
манастира Хиландара за српску 

културу 
- Зна да су византијски цареви 
допустили да се на Светој Гори 

створи  аутономна монашка 
територија и зна да је пронађе на 

карти 
-Прати савремена дешавања око 

-Зна целовито да опише однос 
хиландарских монаха и Српске 

срв.државе (Сава, Данило, Теодосије, 
Доментијан...) 

-Зна да именује  најпознатије иконе 
манастира Хиландара: Богородицу 

Тројеручицу, Богородицу Одигитрију и 
Христоса Пантократора и да их препозна 

на сликама 
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обнове манастира Хиландар 

Постанак и развој 
средњовековне босанске 

државе 

 

-Зна на карти самостално да покаже 
Босну 

-Именује ком типу држава припада 
срв.Босна  ( бан, краљ ) 
- Препознаје династију 

Котроманића као владалачку 
династију у Босни 

-Зна да у главним цртама опише 
владавину Твртка I (период 

владавине, кад је и где постао 
краљ, односи са Србијом: Н. 

Алтомановић, кнез Лазар-
Косовски бој, распад државе 

после његове смрти) 
-Зна на карти да покаже 

проширење Босне у средњем 
веку 

-Зна да објасни на основу лозе  
Твртково право на српску круну 
-Зна основне карактеристике о 
Цркви босанској (како настаје, 

јерес, односи са Угарском, 
последице...) 

-Именује титуле босанских 
владара у средњем веку (бан, 

краљ, 1377.Милешево-Твртко I) 

-Упоређује Босну и Србију у 2/2 XIV века 
(сличности, разлике, спољнополитичка, 

унутрашњополитичка ситуација) 
-Упоређује верску слику Босне са 

околним државама: Богумили 
- Зна на основу анализе текстова са 

интернета да уочи несклад и различита 
тумачења једног истог догађаја (да 
данашња „босанска наука“ негира и 
преобличава досадашња сазнања о 

средњовековној Босни у складу са својим 
политичким тенденцијама, на основу 
упоређивања података о Твртку, бану 

Кулину, Цркви босанској) 

СРПСКЕ ЗЕМЉЕ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У ДОБА ОСМАНЛИЈСКИХ ОСВАЈАЊА 

ИС.1.1.5, уме да одреди којем историјском периоду припадају важне године из прошлости. 
ИС.1.1.7, именује најважније појаве из националне историје. 
ИС.1.1.9, зна на којем простору су се одиграле најважније појаве и догађаји из националне и опште историје. 
ИС.1.2.1, препознаје на основу карактеристичних историјских извора (текстуалних, сликовних, материјалних) о којој историјској појави, догађају и 
личности је реч. 
ИС.1.2.3, препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми слике. 
ИС.1.2.4, уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми историјске карте у којој је наведена легенда. 
ИС.2.1.2, препознаје да постоји повезаност националне, регионалне и светске историје. 
ИС.2.1.5, зна и разуме узроке и последице важних историјских феномена у националној историји. 
ИС.2.2.4, уме да одреди угао гледања на историјску појаву (победника или побеђеног) на основу поређења два историјска извора који говоре о истом 
историјском догађају, феномену. 
ИС.2.2.5, препознаје да постоји пристрасност у појединим тумачењима историјских личности, догађаја, феномена. 
ИС.3.1.3, зна специфичне детаље из националне и опште историје. 
ИС.3.1.5, разуме како су повезане појaве из прошлости и садашњости. 
ИС.3.1.6, уме да закључи зашто је дошло до одређених историјских догађаја и које су последице важних историјских дешавања. 
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ИС.3.2.6, уме да издвоји разлике и сличности у тумачењима и изворима који се односе на исту историјску појаву. 

Турци Османлије и њихова 
прва освајања на Балкану 

 

-Зна ком типу држава припада 
Османско царство (апсолутна 
монархија)  и зна да именује 

владарску  династију 
-Зна да именује друштвене слојеве 

у Османском царству (војници-
спахије, јањичари, раја) 

-Зна да је главна религија у 
царству-ислам 

-Зна  да опише у главним цртама 
Маричку битку (када је била 

(1371), ко је у њој учествовао и 
последице) 

-Зна ко је Марко Краљевић и уме 
да опише његову положај у односу 

на Османско царство после 
Маричке битке (вазал) 

- На основу одломка текста монаха 
Исаије, савременика Маричке 

битке, уме да препозна и именује 
догађај о коме је реч,  кључне 

личности у тексту, да уочи шта се 
са њима десило 

-Зна на карти, уз помоћ наставника, 
да покаже правац ширења 

Османског царства у Европи ( из 
Мале Азије) 

-Зна коју улогу имају султан и 
Порта у Османском царству 

-Зна да објасни узроке ширења 
Османског царства с обзиром на 

унутрашње уређење државе ( 
војска , пешадија, коњица) 

- Зна да објасни узроке ширења 
Османског царства с обзиром на 

спољно-политичке чиниоце 
-Зна да објасни начин освајања 
територије од стране Османлија 

-Зна самостално на карти да 
покаже ширење Османског 

царства 
-Зна да опише и критички 

сагледа позицију Македоније 
пре и после Маричке битке 
-На основу одломка текста 

монаха Исаије, савременика 
Маричке битке уме да издвоји  
његово тумачење тог догађаја, 
да уочи и опише однос Турака 

према пораженом народу и која 
су дешавања пратила тај догађа 

 

-Зна да целовито, узрочно-последично, 
јасно објасни узроке успона Османског 

царства и њиховог ширења на Балкану од 
средине XIV до краја XV века 

-На примеру Македоније у 2/2 XIV века 
уме да примени знање везано за узроке и 

начин ширења Османског царства 
(међусобни сукоби обласних господара, 

потценили су Турке, били су мета 
сталних упада Турака, после битке 

вазали, два брата Марка Краљевића су се 
одселила преко Саве и Дунава-почеци 
сеоба; Марко као вазал учествује на 

страни Турака, после његове погибије 
освојена је потпуно Македонија) 
-Уме свеобухватно, критички да 

анализира  одломак текста монаха Исаије 
(уз предходно, број војника који описује-
зашто је и да ли је преувеличан; како су 
реаговали људи на све ове догађаје око 
Маричке битке тј зашто се каже да су 

«живи завидели мртвима») 
 

Моравска Србија и њена 
улога у борби против 

Османлија 

-Зна ко су кнез Лазар, Вук 
Бранковић и Милош Обилић и 

зашто су важни 
-Зна да објасни зашто Србију 2/2 

XIV века зовемо Моравска Србија 
-Зна да опише владавину кнеза 

Лазара (кључни догађаји: године 
владавине 1371-1389, престоница, 
супруга, ктитор, Косовска битка) 

-Зна ко су Мурат I и кнегиња 
Милица и зашто су важни 

-Зна да објасни зашто је кнез 
Лазар постао водећи обласни 

господар  у Србији, после смрти 
последњег Немањића (женидба 
са Милицом-из рода Немањића, 
рудници, ширење територије, 
помирио Српску и васељенску 

- Уочава и на примерима објашњава 
српску неслогу испољену у време доласка 

Османлија на Балкан (Византија, 
Бугарска, обласни господари...) 

-Зна критички, аргументовано да објасни, 
изрази став и мишљење везаних за  

Косовску битку: да ли је то победа или 
пораз (за обе стране) 

-Уме да повеже градиво које је учено и 
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-Зна да опише кључне догађаје 
Косовске битке (када-датум, где се 
налази на карти, ко су сукобљене 
стране, ко их предводи, ток битке, 

последице) 
-Зна да на основу лозе Лазаревића 
уочи и закључи са ким је све кнез 
Лазар створио одбрамбени систем 
око Србије женидбено-удадбеним 

везама чланова своје породице 
-Зна да уочи, издвоји и одговори на 
једноставна питања везана за песме 

Косовског циклуса: да објасни о 
ком догађају је реч, ко су кључне 

личности, која је порука песме 
-Развија емотиван однос према 
појмовима отаџбине и слободе 

 
 
 

патријаршију, ктитор) 
- Зна целовито да опише 
владавину кнеза Лазара, 

користећи поред ове лекције и 
знања из предходних 

-Зна целовито, узрочно-
последично јасно да опише 

Косовску битку уз показивање 
на карти 

- Зна да опише титулу кнеза и 
кнежевине 

-Зна историјске и неисторијске 
личности, које су учествовале у 

Косовској бици 
-Зна где је престоница Моравске 

Србије (Крушевац) и зна да је 
покаже на карти 

-Уме да из песама Косовског 
циклуса уочи, издвоји и 

интерпретира угао гледања 
-Зна да објасни величину и 

значај Косовске битке на основу 
порука које нам шаљу народне 

песме Косовског циклуса 
-Развија критички и емотиван 

однос према онима који бране и 
који издају отаџбину 

уочи кључне догађаје и личности и  
критички анализира песму „Пропаст 

царства српскога“: које догађаје описује, 
у ком периоду се они догађају у историји, 

а у који догађај су стављени у песми; 
када је песма могла бити писана, са којих 
територија и у ком временском периоду 

се српски владари боре против 
Османлија, са којим осељањем се песма 
завршава; зашто је број војника и једне и 

друге стране  преувеличан...) 
-Уме да критички образложи да ли је Вук 

Бранковић издајник или не 
-Зна зашто је важна црква Самодрежа 

- Уме да анализира Запис на Косовском 
мермерном стубу 

 

Држава српских деспота и 
околне земље 

-На лозама Лазаревића и 
Бранковића уме да уочи  и објасни 

родбинске везе између ове две 
властеоске породице 

-Зна када је Србија постала 
деспотовина (1402) и ко је био први 
српски деспот (Стефан Лазаревић) 
-Зна хронолошки редослед српских 

деспота 
-Зна где је била српска престоницу 

-Зна да опише владавину 
Стефана Лазаревића 

-Зна да опише владавину Ђурђа 
Бранковића 

-Зна ко је Мехмед Освајач и 
зашто је важан 

-Зна да објасни разлоге 
померања српске престонице 
према северу у време српске 

деспотовине 

-Зна да опише на које је све начине 
Србија чувала независност у ½ XV века 

-Зна свеобухватно, течно, узрочно-
последично логично, хронолошки 

прецизно да опише положај Србије у ½ 
XV века 

-Зна да критички опише однос 
Римокатоличке цркве и 

западноевропских земаља према 
хришћанској Југо-источној Европи, која 
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у време деспота Стефана  (Београд 
) и зна самостално да је покаже на 

карти 
-Зна да именује у каквим је 

односима била Србија у ½ XV века 
са Угарском и Османским 

царством и да на примерима 
препозна зависност Србије 

-Зна кад је пао Цариград (1453) , а 
када Србија (1459) 

под Османску власт 
-Зна да уочи и повеже: пад 

Византије, пад Цариграда и крај 
средњег века, као кључне догађаје 

историје Европе 
-Зна на линији времена да уочи и 

означи кључне догађаје ½ XV века 
(до 1459) 

-Зна ко је Јефимија и у чему је њен 
значај 

-Зна да наведе најзначајнија дела 
деспота Стефана Лазаревића 

-Зна на карти да покаже 
деспотовину у време деспота 

Стефана, у време Ђурђа 
Бранковића, Ново Брдо, 

Смедерево 
-Саосећа са становништвом 

Новог Брда које је после великог 
отпора освојено, а становници, 
делом убијени, делом продати у 

робље, раздвојени (уз помоћ 
одломка текста Константина 

Михаиловића “Моје успомене“) 
-Зна да повеже очеве и синове 
(кнез Лазар-Стефан Лазаревић, 

Мурат I-Бајазит, Вук Бранковић-
Ђурађ Бранковић; Ђурађ 

Бранковић-Лазар Бранковић) 
- Зна да опише културни узлет 

Србије у време деспота Стефана 
Лазаревића 

- Зна где се налази, ко јој је 
ктитор и из ког је периода:Бела 
црква Каранска-лок историја- 

је била под дугогодишњом опасношћу од 
Турака Османлија 

-Зна да именује задужбине Стефана 
Лазаревића (Манасија) 

-Зна да уради семинарски рад, уз 
сугестије наставника: Знамените жене 

српског средњег века 1371-1459 
(Јефимија, Љубица, Мара Лазаревић-

Бранковић, султанија Оливера, султанија 
Мара, Јерина) 

 

Слабљење и пад Босне и Зете 

-Зна на карти да покаже Босну и 
Херцеговину и Зету 

- Зна да су их освојили Турци у 2/2 
XV века 

-Зна на лози Бранковића  да 
пронађе везу између њих и 

последњег краља Босне Стефана 
Томашевића 

 

-Зна да објасни узроке слабљења 
Босне после смрти Твртка I 

-Зна да објасни узроке пада Зете 
под Османску власт 

-Зна од када и како је 
Херцеговина добила тај назив 

-Зна да именује обласне 
господаре-лозе, које су владале 

Зетом у XV веку и њихов 
хронолошки редослед (Балшићи, 

Црнојевићи) на основу лозе 

-Целовито објашњава ширење Османског 
царства на Балкану у 2/2 XV века, уз 

показивање на карти 
-Зна када су Срби набавили прву 

штампарију, где се она налазила и које су 
прве наштампане књиге (1493, Цетиње) 

- Зна када је Зета пала под Османску 
власт (1496),  Зна када су Босна (1463) и 
Херцеговина (1482) пале под Османску 

власт 
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Сеобе Срба у Угарску 

-Зна да наведе узроке сеоба Срба у 
Угарску 

-Зна да наведе хронолошке 
одреднице сеоба Срба у Угарску ( 

2/2 XV века) 
-Зна, уз помоћ наставника, да 

покаже правце сеоба Срба 

- Зна да објасни где се и зашто 
Срби насељавају у Угарску 

- Уме да уочи отпор Срба, кроз 
анализу песме  „Змај Огњени 

Вук и Порча од Авале“ 
 

-Зна ко су Влад Цепеш Дракула и Ђурађ 
Кастриот Скендербег и зашто су они 

значајни 
-Зна целовито да опише последице 
Османлијских освајања на Балкану 

уопште и у односу на Србе 
- Зна на основу сугестија наставника да 

напише реферат о манастиру Крушедолу 

Завршни час 

Средњи век 

Систематизација знања кроз квиз, израду ленте времена, мапу ума, упоредну табелу са најзначајнијим догађајима и 
личностима за овај период од средине V века до средине XV века, израду  ППТ-а, паноа. 

 

ГЕОГРАФИЈА 

 

Циљеви и задаци географије 

Настава Географије доприноси: 
-упознавање и разумевање појава и процеса у географском омотачу Земље и у непосредном окружењу, 
- разумевање узрочно-последичне повезаности појава и процеса у географском омотачу, 
-картографској писмености и коришћењу географске карте у свакодневном животу , 
-развоју географског мишљења заснованог на повезаности и међуусловљености географских појава и прцеса  у простору и времену,  
-стицање најосновнијих знања о васиони и васионским телима, 
-разумевању потреба  очувања, унапређења и заштите  Земљиних сфераи комплексне географске средине у којој егзистира и човек, 
-упознавање основних географских одлика Европе, њених регија и држава, 
-упознавање са комплементарношћуи регионалним разликама  планетарног света, 
-развијању ставова о превентиви,  заштити, унапређењу животне средине, 
-развијању толеранције, постојања и припадности мултиетничком , мултијезичком и  мултикултурном свету, 
-развијању способности  за активно стицање и примену  знања  из географије кроз самостално учење и  истраживање. 
 

НАСТАВНА ТЕМА 

БРОЈ 
ЧАСОВ

А 

НАЧИНИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

ИСХОДИ (СТАНДАРДИ) 

ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

I   Увод 

-Увод у програмске садржаје, 
договор о начину рада; 

1 -фронтални    
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потребна литература и прибор 

II   Планета Земља 

   А- Воде на Земљи 

-Светско море и његова 
хоризонтална подела 
-Својства и кретање морске 
воде 
-Воде на копну 
Б-Биљни и животињски свет 
на Земљи 

-Биљне заједнице на Земљи 
-Животињски свет на Земљи 
 
 

8 
(5+3) 

 
 
 
   5 
(3+2) 
 
 
 
 

3 
(2+1) 

-индивидуални 
-групни 
-рад у пару 
-фронтални 
-ИКТ у настави 

ГЕ 1.1.2.  наводи  
начине представљања 
Земљине површине 
(глобус и географска  
карта) 
ГЕ 1.1.3. препознаје и 
чита географске и 
допунске елементе 
карте 
ГЕ 1.2.3.  именује 
Земљине сфере 
(литосферу, атмосферу, 
хидросферу и биосферу) 
и препознаје њихове 
основне одлике 

ГЕ 2.1.2.   одређује положај места 
и тачака на географској карти 
ГЕ 2.1.3.  препознаје и објашњава 
географске чињенице - објекте, 
појаве, процесе и 
односе који су представљени 
моделом, сликом, графиком, 
табелом и схемом 
ГЕ 2.1.4.  приказује понуђене 
географске податке:на немој 
карти, картографским изражајним 
средствима 
(бојама,линијама,знацима...), 
графиком, табелом и схемом 
ГЕ 2.2.2.  разликује и објашњава 
географске чињенице-објекте, 
појаве, процесе и односе у 
Земљиним сферама (литосфери, 
атмосфери, хидросфери, 
биосфери) 

ГЕ 3.1.1.  доноси 
закључке о просторним 
(топографским) и 
каузалним везама 
географских 
чињеница - објеката, 
појава, процеса и односа 
на основу анализе 
географске 
карте 
ГЕ 3.2.2.  објашњава 
физичко-географске 
законитости у 
географском омотачу  
(климатску и 
биогеографску 
зоналност) и наводи мере 
за његову заштиту, 
обнову и унапређење 

III  -Становништво и насеља 
на Земљи 

-Екумена: број становника, 
густина насељености, 
природни прираштај 
-Структуре и миграције 
светског становништва 
-Насеља 

5 
(3+2) 

-индивидуални 
-групни 
-рад у пару 
-фронтални 
-ИКТ у настави 

ГЕ 1.3.1.   познаје 
основне појмове о 
становништву и 
насељима и уочава 
њихов просторни 
распоред 

ГЕ 2.3.1.  разликује и објашњава 
кретање становништва (природно 
и механичко) и структуре 
становништва 
 
 
 
 

ГЕ 3.3.1.  објашњава 
утицај  природних и 
друштвених фактора на 
развој и размештај 
становништва и насеља 
 
 

IV –Географска средина и 
људске делатности 
-Појам природне и географске 
средине и географске регије 
-Појам привреде и подела на 
делатности и гране 

 
 
 

3 
(2+1) 

 

-индивидуални 
-групни 
-рад у пару 
-фронтални 
-ИКТ у настави 

ГЕ 1.3.2.  дефинише 
појам привреде и 
препознаје привредне 
делатности и привредне 
гране 

ГЕ 2.3.2.  именује међународне 
организације у свету (EU, 
UNICEF, UN, UNESCO, FAO, 
Црвени крст) 

ГЕ 3.3.2.  објашњава 
утицај  природних и 
друштвених фактора на 
развој и размештај 
привреде и привредних 
делатности 
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V –Регионална географија 
Европе 

А –Опште географске 
одлике Европе 

-Европа: основни географски 
подаци о континенту 
-Природно- географске одлике 
Европе:рељеф и клима 
-Биљни свет и воде европског 
континента 
-Друштвеноекономске одлике 
Европе 
-Регионална и политичка 
подела и интеграцијски 
процеси у Европи и свету 
Б –Јужна Европа 

-Јужна Европа: основни 
географски подаци; 
хоризонтална и вертикална 
разуђеност, клима, биљни 
свет, воде на копну 
-Јужна Европа: 
друштвеноекономске одлике 
-Републике Србија и Црна 
Гора 
-Републике Босна и 
Херцеговина и Македонија 
-Републике Словенија и 
Хрватска 
-Републике Бугарска, Грчка и 
Албанија 
-Апенинско полуострво- 
Република Италија 
-Пиринејско полуострво- 
Краљевина Шпанија 
,Република Португал и остале 
државе јужне Европе 

 
 

52 
(30+22) 

 
 
 
 
 
 

8 
(5+3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 
(8+6) 

 
 
 
 
 
 
 

-индивидуални 
-групни 
-рад у пару 
-фронтал-ИКТ у 
настави ни 
 

ГЕ 1.1.3. препознаје и 
чита географске и 
допунске елементе 
карте 
ГЕ 1.3.1. познаје 
основне појмове о 
становништву  и 
насељима и уочава 
њихов просторни 
распоред  
ГЕ 1.3.2.  дефинише 
појам привреде и 
препознаје привредне 
делатности и привредне 
гране 
ГЕ 1.4.2. препознаје 
основне природне и 
друштвене одлике 
Европе 

ГЕ 2.1.3.  препознаје и објашњава 
географске чињенице - објекте, 
појаве, процесе и 
односе који су представљени 
моделом, сликом, графиком, 
табелом и схемом 
ГЕ 2.1.4.  приказује понуђене 
географске податке:на немој 
карти, картографским изражајним 
средствима (бојама, линијама, 
знацима...), 
графиком, табелом и схемом 
ГЕ 2.3.1. разликује и   објашњава 
кретање становништва (природно 
и механичко) и структуре 
станивништва 
ГЕ 2.3.2.  именује међународне 
организације у свету (EU, 
UNICEF, UN, UNESCO, FAO, 
Црвени крст) 
ГЕ 2.4.2. описује природне и 
друштвене одлике континента и 
наводи његове географске регије 
 

ГЕ 3.1.1.  доноси 
закључке о просторним 
(топографским) и 
каузалним везама 
географских 
чињеница - објеката, 
појава, процеса и односа 
на основу анализе 
географске Карте 
ГЕ 3.3.1.  објашњава 
утицај природних и 
друштвених фактора на 
развој и размештај 
становништва и насеља 
ГЕ 3.3.2.  објашњава 
утицај  природних и 
друштвених фактора на 
развој и размештај 
привреде и привредних 
делатности 
ГЕ 3.4.2.  објашњава 
географске везе 
(просторне и каузалне, 
директне и индиректне) и 
законитости (опште и 
посебне) у Европи и уме 
да издвоји географске 
регије 
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В –Средња Европа 

-Средња Европа: основни 
географски подаци и 
природногеографске одлике 
-Основне 
друштвеноекономске одлике 
средње Европе 
-Републике Немачка и Пољска 
-Републике Чешка и Словачка 
-Швајцарска Конфедерација и 
Република Аустрија 
-Републике Мађарска и 
Румунија 
Г –Западна Европа 

-Западна Европа: основни 
географски подаци, 
хоризонтална и вертикална 
разуђеност; клима, биљни свет 
и воде на копну 
-Друштвеноекономске одлике 
западне Европе 
-Уједињено Краљевство 
Велике Британије и Северне 
Ирске 
-Република Француска 
Д –Северна Европа 

-Северна Европа: основни 
географски подаци, 
разуђеност обала, рељеф, 
клима, биљни свет и воде на 
копну 
-Краљевине Шведска и 
Норвешка 
Ђ –Источна Европа 

-Природногеографске одлике 
источне Европе 
-Друштвеноекономске одлике 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
(6+4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
(4+4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
(2+2) 
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источне Европе 
-Руска Федерација- 
природногеографске одлике 
-Руска Федерација- 
друштвеноекономске одлике 
-Украјина: основне природне 
и друштвеноекономске одлике 

 
 
 
 
 

8 
(5+3) 

 

 

Начин остваривања програма (методе и технике)  

Програмски садржаји географије резултат су захтева времена, најновијих достигну ћа у науци и примерени су развојним 
способностима ученика.  
Наставне теме су логички распоређене, а обрађују садржаје из  опште физичке и регионалне географијеи пружају ученицима основн а 
знања за брже и лакше разумевање градива.  
Приликом израде планова рада (глобалног и оперативног) треба предвидети око 60% часова за обраду новог градива и око 40% за 
друге типове часова, укључујући и излазак у природу. Излазак у природу подразумева  посматрања и праћења природних појава и 
процеса . 
Концепција програма пружа  широке могућности за примену различитих наставних метода, као и употребу информационих 
технологија. Избор наставних метода зависи од циља и задатка наставног часа и опремљености кабинета. Избор облика рада је 
препуштен наставнику. Наставници треба да препознају различите нивое знања ученика; да настоје да побољшају квалитет и 
проверавају резултате учења.  
Наставник за припрему рада на часу треба да користи уџбеник одобрен од стране Министарства просвете и спорта и да се усавршав а 
пратећи акредитоване семинаре и најновију стручну литературу . 
 

ФИЗИКА 

 

Сврха, циљеви и задаци школског програма образовања и васпитања 

- Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке, математичке, научне , уметничке, културне, еколошке и 
информатичке писмености, неопходне за живот у савременом и сложеном друштву. 

- Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно задовољава сопствене потребе и интересе, развија 
сопствену лицност и потенцијале, поштује друге особе и њихов идентитет, потребе и интересе, уз активно и одговорно учешће у 
економском ,друштвеном и културном животу и допринос демократском, економском и културном развоју друштва.       

Циљеви и задаци школског програма образовања и васпитања 

- Развој интелектуалних капацитета и знања деце и ученика нужних за разумевање природе,  друштва,  себе и света у коме живе,  у складу са 
њиховим развојним потребама,  могућностима и интересовањима. 

- подстицање и развој физичких и здравствених способности деце и ученика 
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- оспособљавање за рад, даље образовање и самостално учење, у складу са начелима сталног усавршавања и начелима доживотмог учења 
- оспособљавање за самосталмо и одговорно доношење одлука које се односе  на сопствени развој и будући живот 
- развијање свести о државној и националној припадности ,неговање српске традиције и културе, као и традиције и културе националних 

мањина 
- омогућавање, укључивање у процесе европског и међународног повезивања; 
- развијање свести о значају заштите и очување природе и животне средине; 
- усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности демократски уређеног, хуманог и толерантног друштва; 
- уважавање плурализма вредности  и омогућавања, подстицање и изградња сопственог система вредности и вредносних ставова који се 

темеље на начелима различитости и добробити за све; 
- развијање код деце и ученика радозналост и отвореност за културе традиционалних цркава и верских заједница, као и етичке и верске 

толеранције, јачање поверења међу децом и ученицима и спречавње понашања који нарушавају остваривање права на различитост; 
- поштовање права деце, људских и грађанских права и основних слобода и развијање способности за живот у демократски развијеном 

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

Циљеви и задаци:  
Ученик треба да: 
-кроз већи број занимљивих и атрактивних демонстрационих огледа, који манифестују појаве из различитих области физике, схвати како физика 
истражује природу и да је материјални свет погодан за истраживања и постављање бројних питања 
-уме да рукује мерилима и инструментима за мерење одговарајућих физичких величина:метарска трака, лењир са милиметарском поделом, 
хронометар, мензура, вага, динамометар 
-само се упозна са појмом грешке и значајем релативне грешке а да зна шта је апсолутна грешка и како настаје грешка при очитавању скала мерних 
инструмената 
-користи јединице SI система за одговарајуће физичке величине:m, s, kg, N, m/s, Pa… 
-усвоји основне предсаве о механичком кретању и зна величине које карактеришу равномерно кретање и средњу брзину као карактеристику 
променљивог праволинијског кретања 
-на основу појава узајамног деловања тела схвати силу као меру узајамног деловања тела која се одређује интензитетом, правцем и смером 
-усвоји појам масе и тежине и прави разлику између њих 
-уме да одреди густину чврстих тела и густину течности мерењем њене масе и запремине 
-усвоји појам притиска, схвати преношење спољњег притиска кроз течност и гасове и разуме Паскалов закон 
Начин и поступак остваривања прописаних наставних планова и програма 

 Настава физике остварује се кроз следеће основне облике: 
1.Излагање садржаја тема уз одговарајуће демонстрационе огледе 
2.Решавање квалитативних и квантитативних задатака 
3.Лабораторијске вежбе 
4.Коришћење и других начина рада који доприносе бољем разумевању садржаја тема(домаћи задаци, читање популарне литературе из историје 

физике и сл.) 
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5.Систематско праћење рада сваког појединачног ученика 

 
 

НАСТАВНА 
ТЕМА 

НАЧИНИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ (СТАНДАРДИ) 

ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ 

УВОД 
- Разговор 
- Демострације 

   

КРЕТАЊЕ 

- Разговор 
- Демострације 
- Огледи 
- Израда различитих 
типова задатака  
- Вршњачко учење 
- Подстицање 
саморегулисаног 
учења 

1.2.1. Ученик препознаје врсту кретања на 
основу примера. (праволинијско и 
криволинијско) 
1.2.2. Ученик препознаје врсте кретања на 
основу примера (равномерно и 
неравномерно, не мора да зна разлику 
између тренутне и средње брзине,али 
треба да зна да је брзина стална код 
рав.кретања. 
1.2.3. Ученик уме у тексту да препозна 
величине које описују равномерно 
кретање, користи образац v=s/t и може да 
израчуна једну величину ако су познате 
друге две. Није обавезно да зна 
претварање мерних јединица. 
1.4.4. Ученик препознаје да је оснавна 
јединица за брзину m/s али да се користи 
и km/h. 

2.2.2. Зна да механичко кретање 
представља промену положаја неког тела 
у односу на референтно тело. Разликује 
путању тела од пређеног пута. Зна да је 
брзина пређени пут у јединици времена. 
2.6.1. Ученик разуме и примењује 
основне математичке формулације 
односа и законитости у физици. Пример: 
директну и обрнуту пропорционалност. 
2.6.2. Ученик уме да препозна векторску 
величину, да је брзина одређена осим 
бројне вредности правцем и смером. 
2.6.3. Ученик уме да користи и 
интерпретира табеларни и графички 
приказ зависности физичких 
величина.(зависност пређеног пута и 
брзине од времена) 
 

3.4.1. Ученик уме да претвара 
јединице изведених физичких 
величина у одговарајуће јединице 
SI - система. Пример: претвара 
km/h у m/s и обрнуто. 
 

СИЛА 

- Разговор 
- Демострације 
- Огледи 
- Израда различитих 
типова задатака  
- Вршњачко учење 
- Подстицање 
саморегулисаног 
учења 

1.1.1. Ученик уме да препозна 
гравитациону силу у једноставним 
ситуацијама. Ученик такође зна да је у 
одсуству подлоге гравитациона сила 
узрок падања тела. Ученик зна да кад тело 
клиза по подлози на њега делује сила 
трења, која се супроставља кретању и да 
ће га зауставити кад на њега не делују 
друге силе. 
1.1.2. Ученик зна да стални магнети имају 

2.1.1. Ученик уме да препознаје 
еластичну силу у системима у којима 
постоји еластична опруга, препознаје 
правац и смер еластичне силе. Ученик 
кроз задатке проверава постојање 
еластичне силе која се уравнотежава са 
силом дефрмације. 
2.1.2. Ученик зна да је гравитациона сила 
увек привлачна и да зависи од масе тела, 
зна да је сила теже гравитациона сила; 
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два пола N и S и да тела могу бити 
позитивно или негативно наелектрисана. 
Ученик прeпознаје када је узајамно 
деловање између два тела привлачно 
односно одбојно и да је то деловање 
највеће у случају кад су магнети односно 
наелектрисана тела најближе. 

зна да одреди правац и смер еластичне 
силе код истегнуте односно сабијене 
опруге 
2.6.1. Ученик разуме и примењује 
основне математичке формулације 
односа и законитости у физици. Пример: 
директну и обрнуту пропорционалност. 
2.6.2. Ученик уме да препозна векторску 
величину, да је сила одређена осим 
бројне вредности  правцем и смером. 
2.6.3. Ученик уме да користи и 
интерпретира табеларни и графички 
приказ зависности физичких 
величина.(зависност дужине истезања 
опруге од силе) 

МЕРЕЊЕ 

- Разговор 
- Демострације 
- Огледи 
- Израда различитих 
типова задатака  
- Вршњачко учење 
- Подстицање 
саморегулисаног 
учења 

1.4.1. Ученик користи уређај за мерење 
(метарска трака, мензура, вага, 
штоперица, амперметар и волтметар) зна 
да одреди вредност најмањег подеока на 
мерној скали и очита вредност измерене 
физ.величине, и запише измерену бројну 
вредност са одговарајућом јединицом 
мере. 
1.4.2. Ученик препознаје основна и 
најједноставнија мерила и инструменте за 
мерење неких основних физичких 
величина. Пример: Ученик препознаје да 
је вага уређај за мерење масе, хронометар 
за мерење времена, термометар за мерење 
температуре.... Препознавање се састоји у 
томе да ученик бира одговоре из 
понуђеног скупа мерила и уређаја. 
1.4.3. Ученик зна да препозна основне 
јединице за дужину , масу, запремину, 
температуру и време као и оне мерне 
јединице које се најчешће користе. 
1.4.5. Ученик зна основна правила за 

2.4.1 Ученик уме да користе важнније 
изведене јединице Si система и зна 
њихове ознаке. (за силу, притисак, 
густину...) 
2.42. Ученик зна да је литар исто што и 
дециметар кубни и да су то јединице 
којима се мери запремина, претвара 
литре у метре кубне и обрнуто, тоне у 
килограме. 
2.4.3. Ученик зна да користи префиксе 
мили и кило и уме да претвара јединице. 
Пример: Зна да претвори километре у 
метре и обрнуто као и милиметре у метре 
и обрнуто. 
2.4.4. Ученик зна када мерење понављамо 
више пута када се у истим условима могу 
добити различити резултати.  
 

3.4.1. Ученик уме да претвара 
јединице изведених физичких 
величина у одговарајуће јединице 
Si система.(изведене јединице које 
садрже величине које нису 
изражене у декадном бројном 
систему). 
3.4.3. Ученик зна шта је грешка 
мерења, ученик зна да се тачност 
мерања повећава са смањењем 
вредности најмањег подеока на 
инструменту, зна да уколико 
понављена мерења дају различите 
резултате средња вредност тих 
резултата представља коначни 
резултат мерења. 
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исправно мерење: зна да вага мора бити у 
хоризонталном положају кад на њој нема 
терета и тегова и зна под којим углом 
треба да гледа скалу. 
1.4.6. Ученик зна да мери дужину, масу, 
запремину и време (користи лењир, мерну 
траку, вагу, мензуру и штоперицу) 
приликом извођења лабораторијских 
вежби 

МАСА И 
ГУСТИНА 

- Разговор 
- Демострације 
- Огледи 
- Израда различитих 
типова задатака  
- Вршњачко учење 
- Подстицање 
саморегулисаног 
учења 

1.4.3. Ученик зна да користи основне 
јединице за масу и густину као и оне које 
се најчешће користе. 
1.4.5. Ученик зна основна правила 
мерења, зна да вага мора бити у 
равнотежи када на њој нема терета и 
тегова. 
1.4.6. Ученик зна да измери масу помоћу 
дигиталне ваге а не мора да зна да 
користи теразије. 

2.1.1. Ученик уме да препозна инерцију 
као узрок пјава при  промени брзине 
тела. Пример: Када аутобус кочи... . 
2.1.5. Ученик разуме и примењује појам 
густине, зна да је густина воде 1000 
kg/m3. 
2.6.1. Ученик разуме и примењује 
основне математичке формулације 
односа и законитости у физици. Пример: 
директна и обрнута пропорционалност. 

 

ПРИТИСАК 

- Разговор 
- Демострације 
- Огледи 
- Израда различитих 
типова задатака  
- Вршњачко учење 
- Подстицање 
саморегулисаног 
учења 

1.1.3. Ученик разуме принцип спојених 
судова (ученик зна да се течност пење до 
истог нивоа без обзира на облик суда 
,ученик на примерима нивоа воде у реци и 
речним каналима може да предвиди који 
ће ниво достићи вода када буде у стању 
равнотеже. 
1.4.2. Ученик уме да препозна уређаје за 
мерење притиска. (барометар, манометар) 
1.4.3. Ученик уме да користи основне 
јединице за притисак, препознаје да је 
оснавна јединица паскал али да се у 
свакодневном животу користи и милибар. 

2.1.6. Ученик да зна да хидростатички 
притисак зависи од висине стуба 
течности,зна да процени у понуђеној 
ситацији на којој дубини ће бити већи 
или мањи притисак. 
2.4.1. Ученик уме да користи важније 
изведене јединице Si система за 
притисак. 
2.4.3. Ученик уме да користи префиксе и 
претвара бројне вредности физичких 
величина из једне јединице у другу. 
(Пример: kPa, MPa у Pa). 
2.6.1. Ученик разуме и примењује 
основне математичке формулације 
односа и законитости у физици. (Пример: 
директну и обрнуту пропорционалност, 
како притисак зависи од силе и додирне 
површине, способан да реши задатак и 

3.1.3. Ученик зна шта је притисак 
чврстих тела и од чега зависи, зна 
да притисак  чврстих тела зависи 
од нормалне компоненте тежине 
тела и од додирне површине тела 
и подлоге, закључује како се мења 
притисак кад се промени маса и 
величина додирне површине, на 
примеру три квадра идентичних 
маса одреди ко врши већи 
притисак. 
3.1.4. Ученик разуме и примењује 
концепт притиска у течностима, 
зна да је хидростатички притисак 
у течностима сразмеран 
производу густине и дубине на 
којој се притисак тражи, разуме 
како се притисак преноси кроз 



 
 

395 

израчуна непознату величину.) течности. 
 

Начин остваривања програма (методе и технике) 
 

Из физике су одабрани само они наставни садржаји које на одређеном нивоу могу да усвоје сви ученици ОШ. Од свих метода  логичког закључивања  
које се користе  у физици,оченицима О.Ш. најприступачније је индуктивни метод при проналажењу и формулисању основних закона физике.Увођење 
једноставних експеримената за деминсртирање физичких појава има за циљ враћање огледа у наству физике,развијање радозналости и интереса за 
физику  и истраживачки приступ природним наукама.Једноставне експерименте могу да изводе сами ученици на часу или код куће користећи 
материјал или предмете из свакодневног живота. 
Свака тематска целина обрађује се оним радоследом који је назначен у програму.Унутар сваке теметске целине ,после поступног и аналитичког 
излагања,кроз систематизацију и обнављање,врши се синтеуа битних чињеница и закључака,и кроз њихово обнављање омогућава се ученицима 
разумевање и трајно усвајање.При обради садржаја сваке теме,на сваком часу део времена  се користи за обнављање. 
Да би се циљеви и задаци наставе физике остварили у целини неопходно је да ученици активно учествују у свим облицима наставног процеса. 
При решавању рачунских задатака прво сагледати физичке сарджаје па затим прећи на математичко формулисање и израчунавање.Решавање задатака 
одвија се кроз  три етапе:физичка анализа задатака,матеметичко израчунавање и дискусија резултата. 
Час експерименталних вежби састији се из уводног дела,мерња и записивања резултата мерења. 
Битан облик рада су домаћи задаци,који се планирају за час. 
Наставник континуирано прати рад сваког ученика кроз непрекидну контролу његових усвојених знања,стечених на основу свих облика 
наставе:демонсртационих огледа,предавања,решавања квантитативних и квалитативних задатака и лабораторијских вежби. 
Образовни стандарди који се односе на компетенције које се стичу током изучавања предмета физика у основном образовању су ФИ. 1.7.1, 1.7.2, 2.6.1, 
2.6.2, 2.6.3, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 3.7.1, 3.7.2.  Ови стандарди су из области Експеримент и Математичке основе физике и налазе се у свакој наставној 
теми јер нису везани за специфичан садржај него за компетенције које се развијају стално. 
1.7.1 Ученик поседује мануелне спосбности потребне за рад у лабораторији. 
1.7.2 Ученик уме да се придржава основних правила понашања у лабораторији. 
2.6.1 Ученик разуме и примењује основене математичке формулације односа и законитости у физици, нпр. директну и обрнуту пропорционалност. 
2.6.2 Ученик уме да препозна векторске величине. 
2.6.3 Ученик уме да користи и интерпретира табеларни и графички приказ зависности физичких величина. 
2.7.1 Ученик уме табеларно и графички да прикаже резултате посматрања и мерења. 
2.7.2 Ученик уме да врши једноставна уопштавања и систематизацију резултата. 
2.7.3 Ученик уме да реализује експеримент по упутству. 
3.7.1 Ученик уме да донесе релевантан закључак на основу резултата мерења. 
3.7.2 ученик уме да препозна питање на које можемо да одговоримо посматрањем или експериментом. 
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МАТЕМАТИКА 

 

     Циљеви и задаци:   
     Ученике треба оспособити да: 
-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 бројевакао и да их примене у проблемским задацима; 
-разумеју процентни начин изражавања и умеју да тај рачун примењују у пракси; 
-упознају класификацију троуглова и четвороуглова и знају њихова основна својства; 
-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; 
-применјују правила за израчунавање површине троугла и четвороугла у разним практичним задацима; 
 

Р/б Наставна тема Укупан број часова Број часова обраде Број часова вежбе 

1. ЦЕЛИ БРОЈЕВИ 26 9 17 

2. ТРОУГАО 25 13 12 

3. 
РАЦИОНАЛНИ 
БРОЈЕВИ 

48 17 31 

4. ЧЕТВОРОУГАО 19 8 11 

5. 

ПОВРШИНА 
ЧЕТВОРОУГЛА И 
ТРОУГЛА 

18 6 12 

6. 
ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ СА 
ИСПРАВКАМА 

8 4 4 

 

 

НАСТАВНА ТЕМА 

НАЧИНИ 
РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ 

ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 

основни средњи напредни 
1. ЦЕЛИ БРОЈЕВИ 

-Скуп Z, 
-фронтални 
-индивидуални 

1.1.1. уме да прочита и 
запише различите врсте 

2.1.1. пореди по величини 
бројеве записане у 

3.1.1. уме да одреди вредност 
сложенијег бројевног израза; 
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представљање и 
поређење целих 
бројева 
-Рачунске операције у  
Z 
- Решавање једначина 
и неједначина у скупу 
Z 

-рад у пару 
-групни 
 
 

бројева (природне, целе, 
рационалне); 
1.1.3. пореди по величини 
бројеве истог записа, 
помажући се сликом кад је то 
потребно; 
1.1.4. изврши једну основну 
рачунску операцију са 
бројевима истог записа, 
помажући се сликом када је 
то потребно (у случају 
сабирања и одузимања 
разломака само са истим 
имениоцем);рачуна на пр. 1/5 
од n, где је n дати природан 
број 
1.1.6. користи целе бројеве  
и једноставне изразе са њима 
помажући се визуелним 
представама; 

различитим облицима; 
2.1.2. одреди супротан број, 
реципрочну вредност и 
апсолутну вредност броја; 
израчуна вредност 
једноставнијег израза са 
више рачунских операција 
различитог приоритета, 
укључујући ослобађање од 
заграда, са бројевима истог 
записа; 
2.1.4. користи бројеве и 
бројевне изразе у 
једноставним реалним 
ситуацијама; 
2.2.5. користи једначине у 
једноставним текстуалним 
задацима; 

3.1.1. уме да одреди вредност 
сложенијег бројевног израза; 
3.2.5. користи једначине, 
неједначине и системе 
једначина решавајући и 
сложеније текстуалне 
задатке; 

2. ТРОУГАО 

- Троугао - појам и 
врсте 
- Странице и углови 
троугла 
-Подударност 
троуглова 
-Конструкције 
троуглова 
-Значајне тачке 
троугла 

-фронтални 
-индивидуални 
-рад у пару 
-
мултимедијалн
а настава 
-тематске 
недеље 

1.3.2. влада појмовима: 
троугао, четвороугао, квадрат 
и правоугаоник (уочава 
њихове моделе у реалним 
ситуацијама и уме да их 
нацрта користећи прибор; 
разликује основне врсте 
троуглова, зна основне 
елементе троугла ); 
1.3.6. интуитивно схвата 
појам подударних фигура 
(кретањем до поклапања); 

2.3.2. уме да одреди однос 
углова и страница у троуглу 
и збир углова у троуглу и 
четвороуглу; 
2.3.6. користи подударност 
и везује је са 
карактеристичним 
својствима фигура (нпр. 
паралелност и једнакост 
страница паралелограма); 

3.3.2. користи основна 
својства троугла , 
четвороугла, паралелограма 
и трапеза, рачуна њихове 
обиме и површине на основу 
елемената који нису обавезно 
непосредно дати у 
формулацији задатка; уме да 
их конструише;  
3.3.6.уме да примени 
подударност и сличност 
троуглова, повезујући тако 
разна својства геометријских 
објеката; 

3. РАЦИОНАЛНИ 
БРОЈЕВИ 

- Скуп Q, поређење и 
представљање 
рационалних бројева 
-Рачунске операције у 

-фронтални 
-индивидуални 
-рад у пару 
-групни 
-
мултимедијалн

1.1.1. уме да прочита и 
запише различите врсте 
бројева (природне, целе, 
рационалне); 
1.1.2. преведе децимални 
запис броја у разломак и 
обратно; 

2.1.1. пореди по величини 
бројеве записане у 
различитим облицима; 
2.1.2. одреди супротан број, 
реципрочну вредност и 
апсолутну вредност броја; 
израчуна вредност 

3.1.1. уме да одреди вредност 
сложенијег бројевног израза; 
 3.1.1. уме да одреди 
вредност сложенијег 
бројевног израза; 
3.2.5. користи једначине, 
неједначине и системе 
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Q 

-Решавање једначина 
и неједначина у скупу  
Q 

-Проценти 

а настава 
-тематске 
надеље 

1.1.3. пореди по величини 
бројеве истог 
записа,помажући се сликом 
кад је то потребно; 
1.1.4. уме да изврши једну 
основну рачунску операцију 
са бројевима истог записа, 
помажући се сликом када је 
то потребно (у случају 
сабирања и одузимања 
разломака само са истим 
имениоцем); рачуна на 
пример 1/5 од n, где је n дати 
природан број; 
1.5.4.одреди задати проценат 
неке величине; 

једноставнијег израза са 
више рачунских операција 
различитог приоритета, 
укључујући ослобађање од 
заграда, са бројевима истог 
записа; 
2.1.4. користи бројеве и 
бројевне изразе у 
једноставним реалним 
ситуацијама; 
2.2.5. користи једначине у 
једноставним текст. 
задацима; 
2.5.4. примени процентни 
рачун у једноставним 
реалним ситуацијама (на 
пример, промена цене неког 
производа за дати проценат 
); 

једначина решавајући и 
сложеније текстуалне 
задатке; 
 

 

 

 

 

 

 

3.5.4. примени процентни 
рачун у сложенијим 
ситуацијама; 

4.ЧЕТВОРОУГАО 

-Четвороугао - појам 
и врсте 
-Паралелограм – 
појам, својства 
- Трапез - појам и 
својства 
- Делтоид - појам и 
својства 

-фронтални 
-индивидуални 
-групни 
-
мултимедијалн
а настава 
-тематске 
надеље 

1.3.2. влада појмовима: 
троугао, четвороугао, квадрат 
и правоугаоник (уочава 
њихове моделе у реалним 
ситуацијама и уме да их 
нацрта користећи прибор; 
разликује основне врсте 
троуглова, зна основне 
елементе троугла ); 
1.3.6. интуитивно схвата 
појам подударних фигура 
(кретањем до поклапања); 

2.3.2. уме да одреди однос 
углова и страница у троуглу 
и збир углова у троуглу и 
четвороуглу; 
2.3.6.  користи подударност 

и везује је са 
карактеристичним 

својствима фигура(нпр. 
паралелност и једнакост 

страница паралелограма); 

3.3.2. користи основна 
својства троугла , 
четвороугла, паралелограма 
и трапеза, рачуна њихове 
обиме и површине на основу 
елемената који нису обавезно 
непосредно дати у 
формулацији задатка; уме да 
их конструише;  

3.3.6.уме да примени 
подударност и сличност 

троуглова, повезујући тако 
разна својства геометријских 

објеката; 
5. ПОВРШИНА 
ТРОУГЛА И 
ЧЕТВОРОУГЛА 

- Појам површине 
-Површина 
правоугаоника и 
квадрата 

-фронтални 
-индивидуални 
-рад у пару 
-
мултимедијалн
а настава 
-тематске 

1.3.2. влада појмовима: 
троугао, четвороугао, квадрат 
и правоугаоник (уочава 
њихове моделе у реалним 
ситуацијама и уме да их 
нацрта користећи прибор; 
разликује основне врсте 
троуглова, зна основне 

2.4.1. пореди величине које 
су изражене различитим 
мерним јединицама за 
дужину и масу; 
2.4.3. дату величину искаже 
приближном вредношћу; 
 

3.3.2. користи основна 
својства троугла , 
четвороугла, паралелограма 
и трапеза, рачуна њихове 
обиме и површине на основу 
елемената који нису обавезно 
непосредно дати у 
формулацији задатка;  
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-Површина 
паралелограма 
-Површина троугла 
- Површина трапеза 
-Површина 
произвољног 
четвороугла 

надеље елементе троугла и уме да 
израчуна обим и површину 
троугла, квадрата и 
правоугаоника на основу 
елемената који непосредно 
фигуришу у датом задатку ); 
1.4.1. користи одговарајуће 
јединице за мерење дужине, 
површине, запремине, 
масе,времена и углова; 
1.4.2. претвори веће јединице 
дужине,масе и времена у 
мање; 
1.4.4. при мерењу одабере 
одговарајућу мерну јединицу; 
заокружује величине исказане 
датом мером; 

3.4.1. по потреби претвара 
јединице мере, рачунајући са 
њима; 

 

БИОЛОГИЈА   

Циљеви и задаци  биологије у шестом разреду: 
Циљ наставе биологије јесте да ученици усвајањем образовно-васпитних садржаја стекну основна знања о животном простору, начину живота, 
основној грађи, разноврсности и значају животињског света 
Задаци наставе биологије су: 

- развијање љубави према природи и осећања дужности да је очувају за себе и будуће генерације; 
- развијање основне научне писмености, логичког расуђивања, објективности и критичког мишљења; 
- упознавање спољашње средине и основне унутрашње грађе праживотиња; 
- упознавање спољашње и основне унутрашње грађе животиња; 
- развијање одговорног односа према животињама; 
- разумевање еволутивног развоја живог света; 
- развијање хигијенских навика и здравствене културе; 
-да формирају радне навике и способност за самостално посматрање и истраживање. 
 
 
 
 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 

ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ 
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I Увод 

-разноврсност живог 
света 
-основне разлике 
између биљака, гљива 
и животиња 

-фронтални 
-индивидуални 
-ПП презентације 
-провера и 
примена знања 
 

1.1.3 препознаје основне сличности и 
разлике у изгледу и понашању биљака и 
животиња 
1.1.4 уме да наведе називе пет царстава 
и познаје типичне представнике истих 
1.1.5 зна да постоје просторне и 
временске промене код живих бића и 
познаје основне чињенице о томе 
1.2.1 зна да су најмањи организми 
саграђени од једне ћелије у којој се 
одвијају сви карактеристични животни 
процеси и зна основне карактеристике 
грађе такве ћелије 
1.2.3 зна основне карактеристике грађе 
биљака, животиња и човека и основне 
функције које се обављају на нивоу 
организма 
1.4.3. уме на задатом примеру да одреди 
материјалне и енергетске токове у 
екосистему, чланове ланаца исхране и 
правце кружења најважнијих супстанци 
(воде, угљеника, азота) 
 

2.1.2. познаје и користи критеријуме за 
разликовање биљака и животиња и 
примењује их у типичним случајевима 
2.1.3. познаје критеријуме по којима се 
царства међусобно разликују на основу 
њихових својстава до нивоа кола/класе 
2.2.2. зна и упоређује сличности и разлике 
између нивоа организације јединке: зна да 
се ћелије које врше исту функцију групишу 
и образују ткива, ткива са истом функцијом 
органе, а органи са истом функцијом 
системе органа 
2.2.3. зна карактеристике и основне 
функције спољашње грађе биљака, 
животиња и човека 
2.2.4. разуме да је за живот неопходна 
енергија која се производи, складишти и 
одаје у специфичним процесима у ћелији и 
да се то назива метаболизам 
2.2.5. разуме да биљне ћелије, захваљујући 
специфичној грађи, могу да везују енергију 
и стварају (синтетишу) сложене (хранљиве) 
материје 
2.2.6. разуме да и у биљној и у 
животињској ћелији сложене материје могу 
да се разграђују, при чему се ослобађа 
енергија у процесу који се назива дисање 

3.1.3. разуме критеријуме по 
којима се разликују биљке и 
животиње и уме да их примени у 
атипичним случајевима 
3.1.4. познаје критеријуме по 
којима се царства међусобно 
разликују на основу њихових 
својстава до нивоа класе/реда 
најважнијих група 
 

II Праживотиње 

-животни 
простор,начин живота, 
грађа,разноврсност и 
значај амеба, бичара и 
трепљара 
-паразитске 
праживотиње 

-фронтални 
-индивидуални 
- групни 
- рад у пару 
-микроскопирање 
-ПП презентације 
-провера и 
примена знања 

1.1.5 зна да постоје просторне и 
временске промене код живих бића и 
познаје основне чињенице о томе 
1.2.1 зна да су најмањи организми 
саграђени од једне ћелије у којој се 
одвијају сви карактеристични животни 
процеси и зна основне карактеристике 
грађе такве ћелије 

2.2.4. разуме да је за живот неопходна 
енергија која се производи, складишти и 
одаје у специфичним процесима у ћелији и 
да се то назива метаболизам 
 

3.2.3. разуме узроке развоја и 
усложњавања грађе и функције 
током еволуције 
 

III Царство животиња 

-животни 
-фронтални 
-индивидуални 

1.1.5 зна да постоје просторне и 
временске промене код живих бића и 

2.2.8. зна да је неопходна координација 
функција у вишећелијским организмима и 

3.2.2. разуме морфолошку 
повезаност појединих нивоа 
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простор,начин живота, 
спољашња грађа и 
основи унутрашње 
грађе,разноврсност и 
значај сунђера, 
дупљара, пљоснатих, 
ваљкастих и 
чланковитих црва, 
мекушаца, 
зглавкара,бодљокожаца 
и хордата 

- групни 
- рад у пару 
-микроскопирање 
-ПП презентације 
-провера и 
примена знања 
 

познаје основне чињенице о томе 
1.2.2 зна да је ћелија најмања јединица 
грађе свих вишећелијских организама у 
чијим одељцима се одвијају разноврсни 
процеси, и зна основне карактеристике 
грађе тих ћелија 
1.2.4 познаје основну организацију 
органа у којима се одвијају различити 
животни процеси 
1.2.5 разуме да је за живот неопходна 
енергија коју организми обезбеђују 
исхраном 
1.2.6 разуме да су поједини процеси 
заједнички за сва жива бића (дисање, 
надражљивост, покретљивост, растење, 
развиће, размножавање) 
1.2.7 зна да организми функционишу као 
независне целине у сталној интеракцији 
са околином 
1.3.1 разуме да јединка једне врсте даје 
потомке исте врсте 
1.3.2 зна основне појмове о процесима 
размножавања 

зна који органски системи омогућују ову 
интеграцију 
2.3.1. разуме основне разлике између 
полног и бесполног размножавања 
2.3.2. разуме механизам настанка зигота 
2.3.5. уочава да постоје разлике између 
јединки исте врсте и различитих врста и 
зна да су оне настале деловањем 
еволуционих механизама 
2.3.6. уочава прилагођеност организама и 
разуме да током еволуције природно 
одабирање доводи до прилагођавања 
организама на услове животне средине 
 

организације и њихову међусобну 
функционалну условљеност 
3.2.3. разуме узроке развоја и 
усложњавања грађе и функције 
током еволуције 
3.2.6. зна и разуме главне 
морфолошке и функционалне 
карактеристике органа који 
информишу организам о стању у 
околини и њихову улогу у 
одржавању унутрашње равнотеже 
(улога нервног система) 
3.6.1 разуме значај и уме 
самостално да реализује 
систематско и дуготрајно 
прикупљање података 
3.6.2 уме да осмисли једноставан 
протокол прикупљања података и 
формулар за упис резултата 
3.6.5 зна, уз одговарајуће 
навођење наставника, самостално 
да осмисли, реализује и извести о 
експерименту на примеру који 
сам одабере 

IV Угроженост  и 
заштита животиња 

-разноврсност царства 
животиња и 
биодиверзитет 
-угрожавање и заштита 
животиња 
-одговоран однос према 
животињама 

-фронтални 
-индивидуални 
- групни 
- рад у пару 
-микроскопирање 
-ПП презентације 
-провера и 
примена знања 
 

1.4.6. разуме утицај човека на биолошку 
разноврсност (нестанак врста, сеча 
шума, интензивна пољопривреда, отпад) 
1.4.8. зна шта може лично предузети у 
заштити свог непосредног животног 
окружења 
1.5.3. разуме значај одржавања хигијене 
кућних љубимаца, домаћих и дивљих 
животиња и правилног опхођења са 
њима 

2.4.9. разуме значај природних добара у 
заштити природе (националних паркова, 
природних резервата, ботаничких башта, 
зоо-вртова) 
 

 

V Увод у еволуцију 
живог света 

-живот на 

-фронтални 
-индивидуални 
- групни 

1.3.8 зна основне научне чињенице о 
еволуцији живота на Земљи 
1.3.9 зна да живот на Земљи има 

2.3.5. уочава да постоје разлике између 
јединки исте врсте и различитих врста и 
зна да су оне настале деловањем 

3.3.5. разуме како различити 
еволуциони механизми, мењајући 
учесталост особина у 
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Земљи,докази 
еволуције 
-геолошка 
доба,календар живота 
-борба за опстанак-
Чарлс Дарвин 

- рад у пару 
-микроскопирање 
-ПП презентације 
-провера и 
примена знања 
 

заједничко порекло са чијом се 
историјом можемо упознати на основу 
фосилних записа 
1.3.10. зна да је природно одабирање 
основни механизам прилагођавања 
организама 

еволуционих механизама 
2.3.6. уочава прилагођеност организама и 
разуме да током еволуције природно 
одабирање доводи до прилагођавања 
организама на услове животне средине 

популацијама, доводе до 
еволуције 
 

 
 
Начин остваривања програма (методе и технике) 
Избор и систематизација програмских садржаја наставног предмета биологија, односе се на научну дисциплину: зоологија и резултат су захтева 
времена најновијих достигнућа у науци. Наставне теме обрађују садржаје из зоологије и логички су распоређене у пет тематских целина: Увод, 
Праживотиње, Царство животиња, Угроженост и заштита животиња и Увод у еволуцију живог света (еволуција човека и наслеђивање изучавале су се 
у осмом разреду). Овако конципиран програм пружа ученицима основна знања, а ради лакшег разумевања и усвајања градива, наставник не треба да 
инсистира на детаљној грађи, већ да стави акценат на животни простор, начин живота, разноврсност и значај појединих група у оквиру царства 
животиња. 
Концепција програма пружа широке могућности за примену различитих наставних метода, као и употребу информационо-комуникационих 
технологија.  
Вербално-текстуалне методе треба да буду мање заступљене, а предност треба дати демонстративно-илустративним методама , методама практичног 
рада и активностима ван учионице.  
Избор наставних метода зависи од циља и задатака наставног часа  и опремљености кабинета.  
Избор облика рада препуштен је наставнику.  
За часове вежби треба користити групни облик рада, али ако вежба то захтева и постоје услови, може се применити рад у паровима или индивидуални 
облик рада. Вежбе треба реализовати уз максимално коришћење природног материјала, препарата и лабораторијског прибора.  
Веома су корисни часови у природи и посете природњачком музеју и зоолошком врту.  
Препоручује се сарадња са здравственим и ветеринарским институцијама, њихово ангажовање и организовање предавања-трибина са темама из 
програмских садржаја биологије. 
 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ  

Оперативни задаци: 
Ученици треба да: 

- упознаjу врsте грађевинских обjеката и њихове намене, 
- упознаjу класичне технике грађења и савремене (монтажне и индустриjске системе градње). 
- упознаjу карактеристике грађевинског техничког цртања и основне грађевинске симболе, 
- науче да читаjу и користе jедноставниjе грађевинске цртеже 
- документациjу за изградњу, адаптациjу и уређење стана, одговараjуће проспекте. 
- да науче да користе готове jедноставне софтверске алате за цртање, 
- да науче како се користи СD-ром и штампач. 
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- упознаjу основне врете, карактеристике и примену грађевинских материјала. 
- стичу навике за рационално коришћење материјала и енергиjе. 
- стичу и развијаjу културу становања у савременим условима. 
- упознаjу функционисање кућне водоводне и канализационе инсталациjе, 
- стекну представу о функционисању и организацији саобраћаја у саобраћаjним обjектима.  
- стекну знања о намени, примени и битним карактеристикама грађевинских машина. 
- упознаjу основне процесе у пољопривредноj производњи.  
- науче да примењуjу једноставне техничке цртеже у проjектовању модела или макета према сопственом избору: грађевинских или 

саобраћаjних обjеката; грађевинских или пољопривредних машина и уређаjа; деталља из уређивања стана и др. 
 
 

Ред.бр. Наставна тема Укупно 

1. Увод у архитектуру и грађевинарство 4 

2. Техничко цртање у грађевинарству 8 

3. Информатичке технологије 16 

4. Саобраћајни системи 2 

5. Грађевински материјали 4 

6. Енергeтика 4 

7. Техничка средства у грађевинарству 4 

8. Kултура становања  4 

9. Техничка средства у пољопривреди 4 

10. Конструкторско моделовање-модули 22 

 Укупно 72 

 
 
 

НАСТАВНА ТЕМА 
 НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ ) 
ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ 

1.Увод у архитектуру и 
грађевинарство 
-Технике грађења. 
-Врсте грађевинских објеката. 

- фронтални рад 
- графички рад 
 

-познаjе врсте грађевинских 
обjеката и њихове намене, 

- познаjе класичне технике 
грађења и савремене (монтажне и 
индустриjске системе градње). 

- зна тачну разлику између две 
врсте грађења 
- разуме технике и начине 
грађења објеката 
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2. Техничко цртање и планови у 
грађевинарству 

-Симболи и ознаке 
-Врсте цртежа 
-Пројекције 
-Котирање 
- Врсте цртежа 

- фронтални рад 
- графички рад 
 

-упознаjу карактеристике 
грађевинског техничког цртања и 
основне грађевинске симболе;  . 

- читаjу и користе jедноставниjе 
грађевинске цртеже 
, документациjу за изградњу, 
адаптациjу и уређење стана, 
одговараjуће проспекте 

- самостално чи та и црта 
техничке цртеже 
- самостално пројектује и котира 
грађевински објекат 
једноставније конструкције. 

3. Информатичка технологија 
-Рад са програмима :Microsoft Visio i 
google scatch up. 

- фронтални рад 
- практичан рад на 
рачунару. 

- да науче да користе готове 
jедноставне софтверске алате за 
цртање и писање текста. 

- да науче како се користи СD-
ром и штампач. 

- самостално израђује сложеније 
цртеже и текстове на рачунару. 

4. Саобраћајни системи 

-путеви, пруге, луке и аеродроми. 
- фронтални рад 
- графички рад 
- практичан рад 

- распознаје врсте саобраћаја и 
транспортних машина. 

- стекну знање и представу о 
функционисању и организацији 
саобраћаја . 

- добро познаје значај и улогу 
саобраћаја 

5. Грађевински материјали 
-Дрво, камен, бетон, керамика, 
везивни и изолациони материјали. 

- фронтални рад 
- графички рад 
 

- познаjе основне врсте, 
карактеристике и примену 
грађевинских материјала. 

- разликује врсту и намену 
грађевинског материјала који 
препознаје.  

- добро разуме појам и улогу 
изолације објекта, везивног и 
изолационог материјала. 

6. Енергетика 
-Изолација, крова, пода, зидова и 
тавана. 
-Коришћење сунчеве енергије. 
 

- фронтални рад 
- графички рад 
- практичан рад 

- познаје појам изолације и 
сунчевог колектора. 

- зна да наброји материјале и 
методе изолације. 
- познаје делове и намену 
соларног колектора. 

- стичу навике за рационално 
коришћењем атеријала и 
енергиjе. 
- схвата значај уштеде енергије и 
заштите животне средине. 

7. Техничка средства у 
грађевинарству 

-Машине за : земљане радове, 
дизање, транспорт, мешалице. 
-израда модела машина. 

- фронтални рад 
- графички рад 
- практичан рад 

 
- основна знања о намени и 
битним карактеристикама 
грађевинских машина. 

- зна поделу и намену 
грађевинских машина. 
- израђује моделе од 
конструкторских комплета. 

- самостално израђује модел 
функционалне грађевинске 
машине. 

8. Култура становања 

-уређење ентеријера 
- израда макете свога стана 

- фронтални рад 
- графички рад 
- практичан рад 

- познаје називе и улогу делова 
стамбене јединице. 

- израђује макете своје собе са 
намештајем у размери. 

- стичу знања и развијаjу 
културу становања у 
савременим условима. 

9.Техничка средства у 
пољопривреди 
- Погонске, прикључне, комбиноване 
и специјалне машине. 
- израда модела машина. 

- фронтални рад 
- графички рад 
- практичан рад 

- познаjе основне процесе и 
машине у пољопривредноj 
производњи. 
 
 

- разликује врсте 
пољопривредних машина и 
њихову намену. 

- самостално израђује модел 
функционалне пољопривредне 
машине. 
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10. Конструкторско моделовање  - 

Модули 
-Израда макета грађевинских 
објеката. 

- графички рад 
- практичан рад 
- угледни час 

- науче да примењуjу једноставне 
техничке цртеже у проjектовању 
модела или макета  

- познаје котирање, цртање и 
израду једноставнијух макета. 

- самостално котира, црта и 
израђује и сложеније макете. 

 
 
 
 
 
 
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

Циљ:  Циљ је да се ученици оспособе за самостално коришћење рачунара, подстицање креативног рада на рачунару. 
 

Оперативни задаци: Упознавање ученика са графичким радним окружењем, организацијом дискова датотека и 
директоријума. Упознавање са подешавањем околине за рад на српском језику, инсталацијом 
додатних уређаја, са радом у програму за обраду текста и основним програмима за рад у мултимедији. 
Оспособљавање ученика за самостално коришћење рачунарских програма. 

 
 
 

РБ НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ 
Број 

часова 

Број часова за 

об
ра

ду
 

ве
ж

бе
 

ут
вр

ђи
ва

њ
е 

си
ст

ем
ат

из
ац

иј
а 

1. 
ИКТ, 
„Windows“ 

9 7 1 0 1 

2. 
Дигитална писменост, 
„Интернет“ 

7 5 1 0 1 
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ФИЗИЧКО  ВАСПИТАЊЕ 

Оперативни задаци: 
 Усмерени  развој основних моторичких способности,првенствено брзине и координације; 
 Усмерено стицање и  усавршавање моторичких умења и навика и навике предвиђених програмом физичког васпитања; 
 Примена стечних знања,умења и навика у сложенијим условима(кроз игру , такмичење и сл.); 
 Задовољавање социјалних потреба за потврђивањем,групним поистовећивањем и сл.; 
 Естетско изражавање кретњом и доживљавање естетских вредности; 
 Усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика. 

 
 
1.ОБАВЕЗНИ  НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ 

1.1РЕДОВНА  НАСТАВА ФИЗИЧКОГ  ВАСПИТАЊА 
 
 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 

основни средњи напредни 

 

АТЛЕТИКА                  -
трчања,                        -
бацања,                        -
скокови 

 

 

Фронтални облик 
рада, групни облик 
рада, 
индивидуални 
облик рада 

Правилно трчи технике трчања на 
кратке и дуге стазе, зна терминологију , 
значај трчања, основе тренинга и пружа 
прву помоћ, зна правилно да скаче у 
даљ згрчном техником и мери дужину 
скока, зна терминологију, основе 
тренинга и пружа прву помоћ, зна 
правилно да скаче у вис техником 
маказице, зна терминологију,основем 
тренинга и пружа прву помоц, правилно 
баца куглу из места и мери дужину 
хица, зна правила за такмичења, 
сигурносна правила влада 
терминологијом, основама тренинга и 
пружа прву помоћ 

Правилно изводи варијанту 
технике штафетног трчања, зна 
правилно да скаче у даљ 
техником увинуће,зна да 
правилно скаче у вис леђном 
техником, правилно баца куглу 
леђном варијантом, зна правила 
такмичења, учествује на 
такмичењу 

Правилно изводи варијанту 
технике штафетног трчања, 
учествује на такмичењу у 
вишебоју, зна атлетска правила 
неопходна за учествовање на 
петобоју 

СПОРТСКА ИГРА      - 
кошарка 

Фронтални облик 
рада, групни облик 

Игра спортску игру,примењује основну 
технику,неопходна правила, сарађује са 

Игра спортску игру примењујући 
виши ниво технике, већи број 

Игра спортску игру примењујући 
сложене елементе 

3. 
Рачунарство, 
„Scratch“ 

20 12 6 1 1 

Укупан број часова 36 24 8 1 3 
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рада, 
индивидуални 
облик рада, рад у 
пару и тројкама, 
угледни час 

члановима екипе,зна функцију 
игре,основне појмове,правила,принципе 
тренинга и пружа прву помоћ 

правила,једноставније тактичке 
комбинације уз висок степен 
сарадње са члановима екипе, зна 
функцију и значај спортске игре, 
већи број правила, принципе и 
утицај тренинга 

технике,испуњава тактичке 
задатке , суди, организује 
утакмице,зна тактику игрте, 
систем такмичења,начин 
организовања и суди 

ГИМНАСТИКА          -
вежбе на партеру ,      -
прескоци,  

Фронтални облик 
рада, групни облик 
рада, 
индивидуални 
облик рада, рад у 
пару, угледни час 

Правилно изводи вежбе на тлу,правилно 
изводи прескоке, изводи вежбе и 
комбинације вежби на греди 

Правилно изводи вежбе и 
комбинације вежби ма тлу, 
правилмо изводи згрчку 
 

Правилно изводи вежбе и 
комбинације вежби ма тлу, 
правилмо изводи згрчку и 
разношку са изразитијом фазом 
лета 
 

 
2.1 СЛОБОДНЕ  АКТИВНОСТИ (СЕКЦИЈЕ)        

Слободне  активности (секције)  организују се за  ученике  са посебним интересовањем за спорт.Рад   се  одвија  у  спортским     секцијама  или  
школским  екипама које  се  формирају према интересовању,способностима и полу  ученика. 

2.2 АКТИВНОСТИ  У  ПРИРОДИ  
Од  активности  у  природи,планирана  су  два  кроса  и   два  излета. 

Кросеви: 
          -јесењи крос, у организацији Црвеног крста (октобар), 
          -пролећни  крос „Светозар ђукић“ 
Излети: 
 

 
Излети  

ОПЕРАТИВНИ  ЗАДАЦИ 
-развијање  основних моторичких активности 
-примена стечених знања кроз игру 
-стварање  услова  за  социјално прилагођавање 

 
2.4  КОРЕКТИВНО-ПЕДАГОШКИ  РАД  

              Корективно-педагошки  рад  се  организује за ученике који  имају  лоше  држање  тела.Рад  спроводи  наставник у сарадњи  са  лекаром  
или  физијатром који  утврђује степен деформитета и прописује вежбе.Тежи  случајеви  телесних  деформитета  третирају  се  у  здравственим 
установама. 
2.5  ШКОЛСКА  И  ДРУГА  ТАКМИЧЕЊА                
             Школа  организује  и  спроводи    спортска  такмичења  као  интегрални део  процеса  физичког васпитања, тј. обавезна унутар школска и 
међуодељенска такмичења у : 
              1. гимнастици 
              2. атлетици  
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              3. спортским  играма.            
 

Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

ВЕРСКА НАСТАВА  -  ПРАВОСЛАВНИ  КАТИХИЗИС (ВЕРОНАУКА) 
Циљеви и задаци: 
Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) јесте да пружи целовит православни погледна свет и живот, уважавајући две димензије: историјски 
хришћански живот(историјску реалност Цркве) и есхатолошки живот(будућу димензију идеалног).То значи да ученици систематски упознају 
православну веру у њеној доктринарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се хришћанско виђење живота и постојања 
света излаже у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којим се настоји показати да хришћанско 
виђенје(литургијско, као и подвижничко искуство Православне цркве) овухвата све позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну 
припадност и верско образованје. Све то остварује се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и делатном плану, уз настојање да се 
доктринарне поставке спроведу у свим сегментима живота(однос с Богом, са светом, с другим људима и са собом.         
Задаци наставе православног катихизиса (веронауке) јесу да код ученика: 

- развије отвореност и однос према Богу, другачијем и савршеном у односу на нас, као и отвореност и однос према другим личностима, према 
људима као ближњима, а тиме се буди и развија свест о заједници са Богом и са људима и посредно се сузбија екстремни индивидуализам и 
егоцентризам; 

- развије способност за постављање питања о целини и коначном смислу постојања човека и света, о људској слободи, о животу у заједници, о 
феномену смрти, о односу са природом која нас окружује, као и сопственој одговорности за друге, за свет као творевину Божију и за себе, 

- развије тежњу ка одговорном обликовању заједничког живота са другим људима из сопственог народа и сопствене цркве или верске 
заједнице, као и са људима, народима, верским заједницама и културама  другачијим од сопствене, ка изналажењу равнотеже измђу заједнице 
и властите личности и ка остваренју сусрета са светом, са природом, и пре и после свега, са Богом; 

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

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

 
 

Садржај програма 
Број 

часова 

Основни облици 
извођења програма 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Тајна Христова – јединство Бога и 
човека (Литургија као тајна 
Христова) 

7 
фронтални 
индивидуални 
групни 

да уоче да је слобода кључни елемент у разумевању Тајне Христове 

Рођење Христово од Духа Светог и 
Марије Дјеве (улога слободе 
Марије Дјеве у рођењу 
Спаситеља: девичанство 
Богородице) 

3 
фронтални 
индивидуални 
групни 

да уоче да је зачеће Господа Исуса Христа од Духа Светог и Марије Дјеве акт 
слободе, како Бога, тако и човека 
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Христос је Син Божији који је 
постао човек, нови Адама, да би 
сјединио створену природу с 
Богом (одлуке 1. и 4. Васељенског 
сабора; Символ Вере) 

10 
фронтални 
индивидуални 

да се изгради свест да је Син Божији постао нови Адам преко кога се остварује 
јединство створене природе и Бога 

Улога Бога у спасењу света (свет 
не може да постоји без заједнице с 
Богом, али Бог не врши насиље 
над човеком) 

4 
фронтални 
индивидуални 
групни 

да запазе да слобода кључни елемент у остваривању јединстава Бога и тварне 
природе у коме створена природа превазилази смрт 

Улога човека у спасењу света 
(слобода човекова је пресудна за 
спасење света; осврт на првог 
Адама и његову улогу у спасењу 
света; однос човека према 
природи) 

4 
фронтални 
индивидуални 
групни 

да науче да се слобода поистовећује са личношћу, односно да се личност 
поистовећује с љубављу према другој личности 

Христово страдање и Васкрсење 

 

 

 

5 
фронтални 
индивидуални 
групни 

да уоче да се слобода човека у односу на Бога изражава као вера у Бога Оца и 
његово обећање, односно као љубав према Богу Оцу која кроз Литургију чини 
присутним у историји оно што нам је Бог обећао да ће се десити на крају, а то је 
Царство Божије 

Христов живот у Православној 
иконографији 

3 
фронтални 
индивидуални 

запазе разлику између приказивања живота Христовог у православној 
иконографији и западној ренесансној уметности 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  
 

                     

НАСТАВНА ТЕМА  И САДРЖАЈ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА ПРОГРАМА 

Упознавање основних елемената 
програма 

( ниво Града) 

-Увод у тематику 
-радионице 
-разговор 

 

-упознати ученика са најзначајнијим појмовима везаним за пројекат 
грађанин, 
-обучавање ученика за тимски рад , 
-оспособљавање за активно учешће у животу и раду локалне заједнице 

Први корак –уочавање проблема у -радионице -слободно размишљање и изношење размишљања о отвореним 
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заједници -разговор 
-подела на групе 

питањима и проблемима које су сами идентификовали у локалној 
средини као значајне, 
-упознавање  права и одговорности грађана на нивоу локалне 
заједнице, 
-разумевање функционисања нивоа и органа власти, 
-упознавање мера власти 

Други корак –избор проблема 
-радионице 
-индивидуални рад 

-Слободно, демократско изражавање сопствених идеја, 
-учење преузимања одговорности за сопствене одлуке 

Трећи корак –сакупљање података о 
изабраном проблему 

(саобраћај, заједница, институције...) 

презентације група 
-одабир наслова којима ће се бавити 

-унапређење комуникацијских вештина у различитим социјалним 
ситуацијама- са представницима јавних институција, организација и 
другим учесницима  у животу локане заједнице, 
-развијање способности критичког мишљења, аргументовања и 
залагања за сопствене ставове 

Израда студије 

( рад на паноу ) 

- израда паноа 

-прикупљање аудио, видео записа 

-прикупљање фотографија 

-обучавање за рад у групи и тиму, 
-  да науче не шта да мисле-раде, него како мисле-раде, 
-да самостално и активно учествују у свим активностима и преузетим 
одговорностима 

Јавна презентација студије 

(приказ на паноу или видео биму) 

-трибина 

 

-презентација 

-боље разумевање нових и непознатих ситуација  и ублажавање страха  
од непознатог  као ометајућег фактора  у различитим приликама јаног 
наступа, 
-упознавање свих структура: школе, родитеља, представника локалне 
заједнице, са оствареним резултатима програма 

Осврт на научено 
Групни рад 

Индивидуална излагања 

Оспособљавање да самостално процене,  искуства  и вештине које су 
стекли  током програма 

 

 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

 

 

Циљ  
 
Циљ наставе страног језика у основном образовању заснива се на потребама ученика које се остварују овладавањем комуникативних вештина 

и развијањем способности и метода учења страног језика.  
Циљ наставе страног језика у основном образовању стога јесте: развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових 

хуманистичких, моралних и естетских ставова, стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и 
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културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и 
матерњег језика. Током основног образовања, ученик треба да усвоји основна знања из страног језика која ће му омогућити да се у једноставној 
усменој и писаној комуникацији споразумева са људима из других земаља, усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 
специфичностима језика који учи, као и да настави, на вишем нивоу образовања и самостално, учење истог или другог страног језика.  

Учење другог страног језика, ослањајући се на искуства и знања стечена учењем првог страног језика, поспешује стицање вишејезичке и 
вишекултурне компетенције и развијање свести о језичком богатству ужег и ширег окружења. 

Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају сопственог језика и културе у контакту са другим 
језицима и културама. Ученик развија радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима других језика. 

 
Задаци на нивоу језичких вештина 

  

Разумевање говора 
 

Ученик треба да разуме усмену поруку исказану савременим језиком, без непотребних лексичких и синтаксичких тешкоћа, и не дужу од две 
до три минуте; и то на нивоу глобалног разумевања (основно обавештење из поруке), на нивоу селективног разумевања (проналажење тражене 
информације) и разумевања имплицитног садржаја (интонације поруке, односно намере говорника). Разумевање треба да се односи на различите 
врсте усмених порука (приповедање, разговор, информативни билтен), а ученик треба да буде способан да идентификује различите врсте исказа 
(изјавне, упитне и заповедне), да уочи кључне речи и експресивне елементе исказа, да уочи одредбе за исказивање различитих, програмом 
предвиђених односа (време, место, узрок, последица, начин, итд.), да реконструише непознато на основу контекста и да запамти кључне елементе 
поруке.  
 
Усмено изражавање 

 

Ученик треба да, у оквиру програмом 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 или адаптиране аутентичне текстове писане савременим језиком, у вези са свакодневним ситуацијама и из домена његовог 
интересовања. 
 
Писано изражавање 
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Ученик треба да, у оквиру програмом предвиђене језичке грађе, буде способан да напише своје личне податке, да напише честитку, 
разгледницу, једноставну поруку и краће неформално писмо, да опише неки доживљај и место у којем живи, да напише нешто о 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 земаља чији језик учи, ученик треба да стекне 
увид, у оквиру поља свог интересовања и искуства, у сличности и разлике у навикама (вербална и невербална комуникација), обичајима, менталитету 
и институцијама између наше земље и земаља чији језик учи.  

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина-циљеви 
Оперативни задаци по језичким вештинама се постепено проширују и усложњавају. Истовремено се континуирано примењују и оперативни задаци из 
претходних разреда.  
 
Разумевање говора  
 

Ученик треба да:  
 разуме дијалоге (до10 реплика/питања и одговора), приче, друге врсте текстова и песме о темама, садржа јима и комуникативним функцијама 

предвиђеним наставним програмом, које чује уживо, или са аудио-визуелних записа; 
 разуме општи садржај и издвоји кључне информаци је из прилагођених текстова после 2–3 слушања; 
 разуме и реагује на одговарајући начин на усмене поруке у вези са личним искуством и са активностима на часу (позив на групну активност, 

заповест, упутство, догађај из непосредне прoшлости, планови за блиску будућност, свакодневне активности, жеље и избори, итд.). 
 

Разумевање писаног текста  
 

Ученик треба да:  
 разуме текстове (до 150 речи), који садрже претежно познате језичке елементе, а чији садржај је у складу са развојним и сазнајним 

карактеристикама, искуством и интересовањима ученика; 
 разуме и адекватно интерпретира садржај илустрованих текстова (стрипови, ТВ програм, распоред часова, биоскопски програм, ред вожње, 

специјализовани часописи, информације на јавним местима итд.) користећи јeзичке елементе предвиђене наставним програмом. 
 проналази и издваја предвидљиве информације у текстовима из свакодневног окружeња (писма, краћи новински чланци, упутства о употреби) 

и из краћих књижевних форми (при поветке, поезија, драмски текстови) примерених узрасту и интересовању ученика; 
 
Усмено изражавање  
 

Ученик треба да:  
 усклађује интонацију, ритам и висину гласа са сопственом комуникативном намером и са степеном формалности говорне ситуације; 
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 поред информација о себи и свом окружeњу описује или извештава у неколико реченица о лицима, догађајима и активностима у садашњости, 
прошлости и будућности, користећи познате језичке елементе (лексику и морфосинтаксичке структуре); 

 препричава, упоређује и интерпретира у неколико реченица садржај писаних, илустрованих и усмених текстова на теме, садржаје и 
комуникативне функци је предвиђене наставним програмом, користећи познате језичке елементе (лексику и морфосинтаксичке структуре); 

 
Интеракција  
 

Ученик треба да:  
 стварним и симулираним говорним ситуацијама са саговорницима размењује исказе у вези с контекстом учионице, као и о свим осталим 

темама, ситуацијама и комуникативним функцијама предвиђеним наставним програмом (укључујући и размену мишљења и ставова 
према стварима, појавама, користећи познате морфосинтаксичке структуре и лексику); 

 учесгвује у комуникацији и поштује социокултурне норме комуникације (тражи реч, не прекида саговорника, пажљиво слуша друге, итд). да 
одговори на директна питања која се надовезују уз могућност да му се понове и пружи помоћ при формулисању одговора. 

 
Писмено изражавање  
 

Ученик треба да:  
 пише реченице и краће текстове (до 70 речи) чију кохерентност и кохезију постиже користећи познате језичке елементе у вези са познатим 

писаним текстом или визуелним подстицајем; 
 издваја кључне информације и препричава оно што је видео, доживео, чуо или прочитао; 

 
Знања о језику и стратегије учења 
   

(Под знањем о језику подразумева се функционално знање, односно способност ученика да језичке структуре правилно употреби у датој 
комуникативној ситуацији.) 

Ученик треба да:  
 препознаје и користи граматичке садржаје предвиђене наставним програмом; 
 поштује основна правила смисленог повезивања реченица у шире целине; 
 користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр. форме учтивости); 
 разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима; 
 уочава сличности и разлике између матерњег и страног језика и страног језика који учи; 
 разуме значај упoтребе интернационализама; 
 примењује компензационе стратегије и то тако што: 

1. усмерава пажњу, пре свега, на оно што разуме; 
2. покушава да одгонетне значење на основу контекста и проверава питајући неког ко добро зна (друга, наставника, итд.); 
3. обраћа пажњу на речи / изразе који се више пута понављају, као и на наслове и поднаслове у писаним текстовима; 
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4. обраћа пажњу на разне невербалне елементе (гестови, мимика, итд. у усменим текстовима; илустрације и други визуелни елементи у 
писменим текстовима); 

5. размишља да ли одређена реч коју не разуме личи на неку која постоји у матерњем језику; 
6. тражи значење у речнику; 
7. покушава да употреби познату реч приближног значења уместо непознате (нпр. аутомобил уместо возило); 
8. покушава да замени или допуни исказ или део исказа адекватним гестом / мимиком; 
9. уз помоћ наставника континуирано ради на усвајању и примени општих стратегија учења (генерализација, индукција, дедукција и 

позитивни трансфер). 
 
 
 

НАСТАВНА ТЕМА 

 

НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА 
ПРОГРАМА 

ГРАМАТИКА 

1. Чланови (одређени, неодређени, сажети, 
партитивни) 

2. присвојни и показни детерминанти 

3. глаголски облици: презент, перфекат, блиско 
будуће време (aller + infinitif), скорашње 

прошло време (venir de + infinitif) 

4. модални глаголи: pouvoir, vouloir, devoir 

5. правилни глаголи на – ER, -RE IR; 
неправилни глаголи: venir, aller, connaître, voir, 

sortir, dormir...   

6. повратни глаголи 

7. постављање питања, упитне речи: ко, шта, 
колико, како, зашто, када, где итд. 

8. Заменице у функцији директног објекта (COD) 
9. Предлози за место  
10. Прилози за време и количину 

11. Негација у перфекту, поред ne…pas  и други 
облици негације 

презентација наставних садржаја 
 интерактивно учење 
 препознавање и примена граматичких садржаја  
 рад у пару и групни рад  на задату тему 
 израда паноа 
 утврђивање и систематизација путем штампаног 

материјала, радне свеске и мини тестова  
 квиз 
 корелација и позивање на стечено знање из 

граматике матерњег језика 
 начини реализације уз помоћ визуелног и аудио 

материјала 
 допунска и додатна настава 

 
 
 
 

Ученик треба да прави разлику између следећих  
чланова: одређеног, неодређеног и сажетог члан. 
- препознаје и користи граматичке садржаје 
предвиђене наставним програмом 
Савлада нове глаголске облике, као и промену 
неправилних глагола које до сада није имао 
Користи садашње време, а од сада и два нова 
времена, једно је прошло а друго блиско будуће 
време. 
постављање питања и давање исказа у основној 
комуникацији 
- Ученик треба да савлада и нове врсте речи и 
њихове функције у реченици (личне заменице у 
функцији правог објекта, предлоге и прилоге). 

ФОНЕТИКА 

 Вокали, назали, звучни и безвучни консонанти, 
неми гласови, везивање 

гласно понављање, појединачно и групно 
 слушање, читање наглас 

- комуникација 
-исказивање једноставне усмене поруке;  
-савладавање технике читања;  
- описи појмова;  
- лексика,  
- нови граматички појмови 
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ВОКАБУЛАР И ИЗГОВОР 

 Одећа, боје, превозна средства, храна, пиће, 
називи држава и континената, описивање 
(узраст, физички изглед) 

 Кућни послови, познате личности и догађаји, 
плажа, село, град, планина, излети, екскурзије, 
часописи 

читање наглас 
 слушање и реаговање на упутства наставника или 

са аудио траке 
 драмска игра, рад у пару 
 именовање научених појмова и израза уз често 

групно понављање 
 симулација ситуација, рад на групном пројекту 
 вођење сопственог речника и провера знања речи 
 вежбања са захтевом отклањања грешке  

-тражење и давање обавештења;  
-описивање и именовање предмета;  
-изражавање припадности;  
- обнављање старог вокабулара и адекватна 
примена истог 
-стране земље и знаменитости 
-усвајање новог вокабулара;  
- лексика,  
- нови граматички појмови,  

ЧИТАЊЕ И СЛУШАЊЕ СА 
РАЗУМЕВАЊЕМ 

 

 

 примена аудио и видео записа 
 индивидуална и групна анализа текста 
 припрема кратких питања у вези са прочитаним 

или одслушаним текстом 
 препричавање прочитаног текста 
 дискусија 
 дописивање путем Skype-а, путем e-maila-а  

-разуме нови текст са мањим бројем  
непознатих речи; 
-поставља питања 
- одговара на питања везана за прочитани текст 

ПИСАЊЕ И ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

 

 

диктати 
 преписивање текстова 
 правила интерпункције и правописа 
 кратки описи, писање кратких састава и прича 
 састављање писама, честитки, позивница, 

рецепата 
 коришћење интернета, састављање електронске 

поште 

- писање кратких реченица на основу дате  
слике;  
- препознавање појмова;  
-разумевање наставникових инструкција;  
-постављање питања и давање исказа у основној 
комуникацији;  
- лексика, 
 - нови граматички појмови,  

КОНВЕРЗАЦИЈА 

 Поздрвљање, представљање, описивање 

  Распитивање, обавештавање; изражавање 
мишљења, осећања; тражење услуге, 
прихватање, одбијање 

 Ситуирање у времену и простору,  
 Састављање кратких писама, елекронске 

поште, честитки, позивница 

 Препричавање догађаја 

дискусија на задату тему (дијалог или у групи) 
 јавна презентација ученичких пројеката 
 драматизација (скечеви) 
 замена улога 
 конверзација путем Skype-а 

коришћење основних израза за поздрављање; 
 представљање себе и чланова породице; 
 описивање места и предмета из окружења 
 опис догађаја у краћој форми 

 
 

 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ 

Jeзик:  презентација    
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- Граматика- 
 

- Сажети чланови 
- Глаголи: 

желети, морати, 
знати 

- Повратни 
глаголи 

- Показни 
придеви 

- Присвојни 
придеви 

- Објекатске 
заменице за 
прави објекат 

- Мушки и 
женски род 
придева 

- Предлози за 
место  

- Упитни облик 
на три начина 

- Одричан облик 
( никад, нико, 
не више) 

- Прошло 
сложено време 

- Поређење 
придева 

- Партитивни 
члан 

 
 

Језичко изражавање 
- усмено изражавање 
 
 
 
 
 

наставних 
садржаја 

 интерактивно 
учење 

 препознавање и 
примена 
граматичких 
садржаја  

 рад у пару 
 групни рад  на 

задату тему 
 израда пројеката и 

паноа 
 -утврђивање и 

систематизација 
путем штампаног 
материјала, радне 
свеске и мини 
тестова  

 квиз 
 корелација и 

позивање на 
стечено знање из 
граматике 
матерњег језика 

 начини 
реализације уз 
помоћ и визуелног 
аудио материјала 
- допунска и 

додатна настава 
- одговарање на 
питања у вези са 
текстом који 
ученици имају 
Пред собом  
 
 

 -разговор на 
задату тему 

 
-Ученик  препознаје уз помоћ 
наставника облике за сажет 
члан 
-Учениик уз помоћ наставника 
препознаје глаголе: желети, 
морати, знати 
- Ученик уз помоћ наставника 
препознаје повратни глагол у 
тексту или реченици 
- Ученик уз помоћ наставника 
препознаје показне придеве  
- Ученик уз помоћ наставника 
препознаје присвојне придеве 
- Ученик уз помоћ наставника 
објекатске заменице 
- Ученик уз помоћ наставника 
именује најосновније придеве 
у мушком и женском роду 
- Ученик уз помоћ наставника 
именује најосновније предлоге 
за место 
- Ученик препознаје да је реч о 
упитном облику 
-Ученик уз помоћ наставника 
препознаје сложено прошло 
време 
- Ученик уз помоћ наставника 
именује основне придеве 
- Ученик уз помоћ наставника 
именује неке именице испред 
којих стоји партитивни члан 
 
Најједноставнијим језичким 
средствима уз помоћ 
наставника ученик саопштава 
шта воли,шта не воли, 

-Ученик уз помоћ наставника 
именује облике за сажети члан 
- Ученик  уз помоћ наставника 
именује глаголе по лицима у 
презенту 
- Ученик уз помоћ наставника 
именује повратне заменице по 
лицима  
- Ученик именује показне придеве 
- Ученик именује присвојне придеве 
- Ученик зна на који начин 
објекатске заменице мењају објекат 
- Ученик зна неколико основних 
придева у мушком и женском роду 
- Ученик зна основне предлоге  
- Ученик зна један начин 
постављања питања 
-Ученик зна како се гради 
кондиционал презента 
- Ученик уз помоћ наставника 
именује неодређене заменице 
- Ученик зна како се гради  сложено 
прошло време 
- Ученик зна како се гради правилна 
компарација 
- Ученик набраје именице испред 
којих стоји партитивни члан и 
партитивно д, и набраја облике за 
партитивни члан 
 
 

 

 

Уме да опише како је провео 
распуст користећи прошло време, 
али и да изрази планове за 

-Ученик самостално одређује користи 
сажете чланове испред спортова и 
инструмената 
- Ученик самостално мења глаголе у 
садашњем времену 
- Ученик самостално мења повратни 
глагол кроз сва лица 
- Ученик самостално употребљава 
показне придеве испред именица 
мушког и женског рода 

- Ученик самостално употрбљава 
присвојне придеве испред именица 
мушког и женског рода 
- Ученик самостално мења објекат 
објекатским заменицама 
- Ученик зна већину придева у 
мушком и женском роду 
- Ученик именује предлоге за место 
- Ученик познаје сва три начина 
постављања питања 
- Ученик самостално мења глаголе у 
сложеном прошлом времену 
- Ученик самостално мења глаголе  у 
кондиционалу презента 
- Ученик самостално користи 
неодређене заменице у одричном 
облику 
- Ученик самостално врши 
компарацију задатих придева 
- Ученик самостално зна где стоји 
партитивни члан, где партититивно Д, 
а где одређени члан 
 
-Описује себе и околину хоби,школа, 
другови....претходне и планиране 
активности и догађаје.Објашњава 
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разумевање писаног 
текста 
 
 
 
 
 
разумевање говора 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
писмено изражавање  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(дијалог или рад у 
групи), читање 
дијалога по 
улогама, 
понављање фраза 
и израза 

 -преписивање 
текстова 
кратки описи 
-слушање и 
реаговање на 
упутства 
наставника или са 
аудио записа 

 драмска игра, рад 
у пару 

 симулација 
ситуација,  

 именовање 
научених појмова 
и израза уз често 
групно понављање 

 читање наглас, 
гласно понављање, 
појединачно и 
групно 

 слушање, читање 
наглас 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

поставља најједноставнија 
питања и даје информације о 
себи, о одећи, породици и 
храни 

 

 

 

 

Разуме општи смисао 
једноставних порука и главне 
информације 
 

 

 

-Разуме и прати једноставна 
упутства и обавештења која се 
односе на познате ситуације, а 
исказана су спорим темпом и 
разговетно. Разуме споро и 
разговетно артикулисана јасно 
контекстуализована питања 
која се односе на непосредне 
личне потребе и интересовања, 
породицу, блиско окружење 

 

 

 

-Пише најједноставније 
податке о себи и лицима из 
свог блиског окружења, у 
обрасцима, упитницима или 
табелама. Пише најкраће и 
најсажетије белешке о 
информацијама од 
непосредног личног интереса 

будућност уз помоћ 
наставника.Може да говори о 
кућним пословима и просторијама у 
кући 

 
 
 
 
Разуме краће поруке и једноставне 
савете и упутства(употреба 
апарата,правило игре) 
 
 
 
 
-Разуме предмет краће усмене 
интеракције о личним и 
породичним стварима, непосредном 
друштвеном окружењу, природној 
средини.. Разуме спорији, јасно 
артикулисани монолошки исказ од 
неколико реченица, уз одговарајуће 
паузе и понављања. 

 
 
 
 
-Пише једноставне поруке (у 
личном обраћању) и објаве (на 
социјалним мрежама), као и кратка 
писма пријатељима и познаницима 
да би изразио захвалност, извињење 
и слично. Пише кратке текстове на 
блиске теме у којима описује себе, 

зашто му се нешто допада или не 
допада и на једноставан начин врши 
поређење. Може хронолошки да 
поређа догађаје 
 

 
 
 
-Разуме једноставнија упутства у вези 
с личним потребама и са сналажењем 
на јавним местима. Разуме општи 
садржај и главне информације 
различитих врста нелинеарних 
интернет текстова, прилагођених 
узрасту и интересовањима 
 
- Разуме кратко и једноставно 
монолошко излагање на узрасно 
адекватне и блиске теме, као и 
презентације праћене визуелним 
елементима. Разуме основни смисао и 
главне информације радио и 
телевизијских емисија (или других 
аудио визуелних записа) о блиским 
темама, као и тему и основу поруку 
кратких телевизијских репортажа и 
документарних филмова помажући се 
визуелним информацијама. 

 

- На једноставан начин резимира или 
препричава краћи (прочитан или 
одслушан) текст, у извесној мери 
користећи и језичка средства која се у 
њему појављују. На једноставан 
начин описује догађаје и обављене 
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Медијација 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Социокултурне 
компетенције 
 
 
 
 
 
 
 

(нпр. списак за куповину). 

-На матерњем језику 
саопштава основну тему и 
најопштији садржај кратког 
усменог и писаног исказа на 
страном језику. 
 

 

 

 

 

 

-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 

своју породицу и окружење, 
користећи фреквентне елементе. 

-На матерњем језику преноси 
саговорнику општи смисао и 
појединачне информације краћих и 
једноставнијих писаних текстова 
опште информативне природе. 

 
 
 
 
 
-Познаје основне разлике између 
малдих у нашој и француској 
културуж(  соба, одећа...) 

 
 
 

активности 

- На матерњем језику преноси 
саговорнику тему, садржај и главне 
информације из краћих и 
једноставнијих писаних текстова 
(новинских и књижевних), 
примерених узрасту и 
интересовањима. На страном језику 
саопштава једноставније информације 
добијене од трећег лица у вези с 
блиским комуникативним 
ситуацијама и познатим темама. 

-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). 

 

Циљ и задаци предмета: 
-Даље упознавање ученика са француском културом 
-Усавршавање  гласова који не постоје у матерњем језику и њихов правилан изговор  
-Проширивање  речничког фонда француског језика 
-Проширивање знања из граматике  
-Развијање способности примене правописних правила француског језика у писању речи,реченица и краћих порука 
-Развијање способности читања и разумевања речи,реченица и краћих текстова 
- Постепено развијање способности слушања и разумевања усмених порука 
-Развијање способности за  базичну комуникацију на француском језику у ситуацијама из свакодневног живота   
Тематски оквир-Представљање себе и других,моја породица и ја, школа,кућни љубимци и друге животиње,храна и укуси,време и временске 
прилике,бројеви до 100,допадање и изражавање мишљења... 
Провера остварености прописаних образовних стандарда или циљева учења француског језика врши се кроз: 
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 Писмене провере,усмено изражање и разумевање,изражајно читање,израду домаћих задатака,пројеката,презентација,постера,учешће у 
изложби,активност и залагање на часу,израду диктата,писање кратких састава,препричавање текстова,рецитовање песмица,певање песама,решавање 
граматичких задатака,учествовање у играма улога,репродуковање дијалога,учешће у групном раду... 
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Ред. број 
наставне 

теме 
НАСТАВНА ТЕМА / ОБЛАСТ 

Образовни стандарди-нивои постигнућа Начини провере остварености стандарда Број 
часова 

по теми 

Број часова за 
 

ОСНОВНИ 
 

СРЕДЊИ 
 

НАПРЕДНИ обраду 
Остале 
типове 
часова 

 I Les vacances, la rentrée 

 

   Писмена провера-иницијално 
тестирање,усмено изражање и 
разумевање,изражајно читање,израда 
домаћих задатака,пројеката, активност и 
залагање на часу,писање кратких 
састава,препричавање текстова, решавање 
граматичких вежбања,репродуковање 
дијалога, учешће у групном раду... 

12 7 5 

II Un frère, une soeur                       Писмена провера, усмено изражање и 
разумевање,разумевање,диктат,изражајно 
читање,израда домаћих задатака,активност и 
залагање на часу,писање кратких 
састава,препричавање текстова, решавање 
граматичких и лексичких 
вежбања,репродуковање дијалога,певање 
песама 

10 5 5 

III Mes parents... Mes grands –
parents                                          

   Писмена провера, –Први писмени задатак 
усмено изражање и разумевање,изражајно 
читање,израда домаћих задатака,активност и 
залагање на часу,писање кратких 
састава,препричавање текстова, решавање 
граматичких и лексичких 
задатака,репродуковање дијалога... 

10 4 6 

IV Moi... Autres                                    Усмено изражање и разумевање,изражајно 
читање,израда домаћих задатака,пројеката, 
активност и залагање на часу,писање 
кратких састава,препричавање текстова, 
решавање граматичких 
задатака,репродуковање дијалога, учешће у 
групном раду... 

9 5 4 

V A la maison... A l'école                    Писмена провера, усмено изражање и 
разумевање,изражајно читање,израда 
домаћих задатака,пројеката, активност и 
залагање на часу,писање кратких 
састава,препричавање текстова, решавање 
граматичких задатака,репродуковање 
дијалога, учешће у групном 
раду,рецитовање... 
 

10 6 4 
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ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – ИЗБОРНИ СПОРТ 

 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 

основни средњи напредни 

СПОРТСКА ИГРА      - 
одбојка 

Фронтални облик 
рада, групни облик 
рада, индивидуални 
облик рада,рад у 
пару и тројкама,  

Игра спортску игру,примењује 
основну технику, неопходна 
правила, сарађује са члановима 
екипе,зна функцију игре, 
основне појмове, правила, 
принципе тренинга и пружа 

Игра спортску игру примењујући 
виши ниво технике, већи број 
правила, једноставније тактичке 
комбинације уз висок степен сарадње 
са члановима екипе, зна функцију и 
значај спортске игре, већи број 

Игра спортску игру примењујући 
сложене елементе технике,испуњава 
тактичке задатке , суди, организује 
утакмице,зна тактику игрте, систем 
такмичења,начин организовања и суди 

VI Je vends... J'achète                      Усмено изражање и разумевање,изражајно 
читање,израда домаћих задатака,пројеката, 
активност и залагање на часу,писање 
кратких састава,препричавање текстова, 
решавање граматичких 
задатака,репродуковање дијалога, учешће у 
групном раду... 

11 6 5 

VII Le soleil... La pluie                          Писмена провера- Други писмени 
задатак,усмено изражање и 
разумевање,изражајно читање,израду 
домаћих 
задатака,пројеката,презентација,постера,уче
шће у изложби,активност и залагање на 
часу,израду диктата,писање кратких 
састава,препричавање текстова,рецитовање 
песмица,певање песама,решавање 
граматичких задатака,учествовање у играма 
улога,репродуковање дијалога,учешће у 
групном раду...                                                       

10 4 6 

    УКУПНО     72 37 35 

 Број часова допунске наставе     6   

 Број часова додатне наставе     6   
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прву помоћ правила, принципе и утицај тренинга 
 

 

В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 
ЧУВАРИ ПРИРОДЕ  
Задаци наставе предмета чувари природе су да ученици: 
-примењују образовање за заштиту и одрживост животне средине, 
-развијају вредности,ставове,вештине и понашање у складу са одрживим развојем, 
-знају да на основу стечених знања препознају и изаберу квалитетан и здрав стил живота, 
-примењују рационално коришћење природних ресурса, 
-препознају изворе загађивања и уочавају последице, 
-развијају способност за уочавање,формулисање,анализирање и решавање проблема, 
-поседују иницијативу за активно учествовање и одговорност, 
-поседују потребу за личним ангажовањем у заштити и одрживости животне средине,природе и биодиверзитета. 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 

ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ 

I Одрживост, животна средина и 
утицај човека 

-повезаност живог света 
-утицај човека на одрживост животне 
средине 

-фронтални 
-групни 
-ПП презентације 
-провера и примена 
знања 

   

II Одговоран однос према 
одрживости животне средине 

-глобалне промене у животној средини 
и њихове последице 
-загађивање и заштита од загађивања 
-комунална хигијена 
-рециклажа 

-фронтални 
-групни 
-практичан рад 
-ПП презентације 
-демонстрација 
графиком или шемом  
-провера и примена 
знања 

   

III Одговоран однос према здрављу  
-очување здравља 
-исхрана 
-здреавствена култура 

-фронтални 
-групни 
-практичан рад 
-ПП презентације 
-демонстрација  
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-провера и примена 
знања 

IVОдговоран однос према 
животињама 

-права животиња 
-кућни љубимци 
-игроженост животиња 
-брига о животињама 

-фронтални 
-групни 
-ПП презентације 
-анкете 

   

VОдговоран однос према 
разноврсности живог света 

-заштићене биљке и животиње Србије 
-посета резервату природе 
-обележавање Дана планете и Светског 
дана заштите животне средине 

-фронтални 
-групни 
-практичан рад 
-ПП презентације 
-демонстрација  
-провера и примена 
знања 

   

 

Начин остваривања програма (методе и технике) 
 

Програмски садржаји, поред основног теоријског приступа, поседују и активан који је усмерен ка практичној реализацији ван учионице и ка изради 
малих пројеката. Овако конципиран програм, пружа могућност за креативан начин реализације према могућностима школе. Применом различитих 
метода (вербалне, текстуалне, демонстративне, илустративне) наставник усмерава интересовања и креативност ученика у покушају да самостално 
објасне узроке и последице човековог дејства на животну средину. 
 

 

Слободне наставне активности 

ХОР И ОРКЕСТАР  
 

Циљ и задаци  
Општи циљ наставе изборног предмета хор и оркестар је развијање интересовања за музичку уметност и упознавање музичке традиције и 

културе свога и других народа.  
Задаци:  

- неговање способности извоёења музике (певање/свирање);  
- стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музике;  



 
 

424 

- подстицање креативности у свим музичким активностима (извоёење, слушање, истраживање и стварање 
музике);  

- упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности; - припремање програма за 
културну и јавну делатност школе; - упознавање занимања музичке струке.  
Оперативни задаци Ученици треба да:  

- певају по слуху и из нотног текста песме наших и других народа (народне, уметничке, дечје, староградске);  
- упознају основне појмове из музичке писмености;  
- упознају музичке дела уз основне информације о делу и композитору; - развијају стваралачке способности.  

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ  

Певање, свирање и основе музичке писмености  
Обрадити и певати народне, дечје, уметничке песме, каноне и песме наших и страних композитора.  
На дечјим ритмичким и мелодијским инструментима изводити песме одговарајуће тежине (обнављање: целе ноте, 

половине, четвртине, осмине, шеснаестине у групи и одговарајућих пауза; обрада осминске триоле и синкопе).  
Кроз обраду песама упознати F-dur, D-dur и d-moll лествицу.  
СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ  

Слушати вокалне, вокално-инструменталне и инструменталне композиције наших и страних композитора.  
Посебну пажњу обратити на соло и хорску песму уз основне информације о делу и композитору.  
Ученике оспособити да препознају и упознају звук инструмента у примерима које слушају, представљати им изглед и 

могућности инструмента.  
СТВАРАЊЕ МУЗИКЕ  

Подстицати музичке креативности кроз импровизацију на доступним инструментима. Импровизовати дијалоге на 
инструментима Орфовог инструментарија. Стварати дечје песме.  
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  

У програму изборног предмета истакнуто место има слушање музичких дела и активно музицирање (певање и 
свирање). Основе музичке писмености и музичко-теоретски појмови у оваквом приступу планирани су у функцији бољег 
разумевања музике и музичког дела.  

Основни принцип у остваривању циљева и задатака треба да буде активно учешће ученика на часу. При томе треба 
обухватити сва подручја предвиёена за тај разред и комбиновати разне методе у настави. Час посвећен само једном подручју 
и извоёен само једном методом не може бити ни користан ни занимљив за ученике, што води ка осиромашивању садржаја и 
смисла предмета.  

Настава изборног предмета остварује се кроз:  
- певање, свирање и основе музичке писмености;  
- слушање музике;  
- дечје музичко стваралаштво.  

Групним и појединачним певањем или свирањем развија се способност ученика да активно учествују у музичком 
животу своје средине.  

Полазна опредељења при конципирању програма изборног предмета  
Слушање музике  

- Усмеравање пажње ученика на аналитичко слушање музике стимулисањем активног праћења примера.  
- Разликовање звучних боја музичких инструмената, упознавање њихових карактеристика (основне групе, граёа, 

техничко-извоёачке могућности).  
- Подстицање различитих видова изражавања ученика у вези са слушањем музике и музичким доживљајем. Ово 

се не сме сводити на пасивизацију улоге наставника и померање акцената са активног слушања на друге активности, 
обично ликовне или литерарне, за које наставник нема праву компетенцију тумачења и оцењивања.  

- Упознавање музичких дела, стваралаца и извоёача. Основе музичке писмености  
- снизилица, разрешилица, обнављање повисилице;  
- упознавање клавијатуре;  
- обнављање простих парних и непарних тактова са четвртинском и осминском јединицом бројања (утврёивање 

односа наглашених и ненаглашених делова такта, објашњење тактирања и дириговања);  
- упознавање ала бреве такта (половина као јединица бројања);  
- обнављање знакова репетиције, учење ознака прима и секунда волта;  
- упознавање короне;  
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- обнављање ознака за динамику (p, mp, f, mf, srescendo, decrescendo) и темпо (adagio, andante, moderato, allegro), 
учење нових: pp и ff, vivo, presto. Објашњење значења термина molto, poco, meno, као и ознаке карактера cantabile.  

- објашњење значења лукова: лук трајања и лук легата, ознака за стакато и глисандо  
- понављање старих и обрада нових лествица F-dur, D-dur и d-moll обнављање значења термина ступањ, степен и 

полустепен, упознавање акорда на првом ступњу (пореёење мола и дура, објашњење тоналитета).  
Певање песама по слуху и из нотног текста  

- неопходни су редовно указивање на значај правилне хигијене гласа, стална брига о положају тела при певању, 
вежбе за певачко дисање, вежбе артикулације, распевавање уз инструменталну пратњу и без ње, певање каденце;  

- учење песме почиње увоёењем у тематику, затим следи наставниково тумачење литерарног текста са 
наглашавањем васпитних елемената;  

- код учења песама по слуху прво се демонстрира оригинални вид песме (у темпу, са динамиком), затим ради 
једноставна анализа песме због разумевања форме (заједничко уочавање понављања и контраста);  

- код учења песама из нотног текста прво се ради анализа записа песме (уочавају се: кључ, предзнаци, такт уз 
пробу тактирања, динамичке и артикулационе ознаке, дужине и имена тонова), затим се нотни текст ишчитава парлато 
(са понављањима док се текст не утврди), уради се вежба распевавања и прелази на певање док наставник свира 
мелодију;  

- осмишљавање почетне интонације песме најбоље је дати кроз инструментални увод;  
- песма се учи по деловима и фразама уз инструменталну пратњу која се у почетку своди на мелодију 

(аранжмане додати тек пошто је песма научена);  
- теже ритмичке фигуре и мелодијски скокови се обраёују кроз понављања; - током учења непрекидно се 

инсистира на изражајном и доживљеном певању.  
Свирање  

- понављање краћег задатог мелодијског мотива;  
- увоёење већег броја разноврсних инструмената Орфовог инструментаријума;  
- свирање на фрулици, мелодици, тамбури, гитари и другим доступним инструментима. Музичко 

стваралаштво  
- ритмичким и звучним ефектима креирати пратње за песме, стихове, користећи при том различите изворе звука;  
- креирање покрета уз музику коју ученици певају или слушају;  
- смишљање музичких питања и одговора, ритмичка допуњалка, мелодијска допуњалка са потписаним текстом, 

састављање мелодије од понуёених двотактних мотива;  
- импровизација мелодије на задати текст;  
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- импровизација дијалога на мелодијским инструментима Орфовог инструментаријума.  
Дидактичко-методичка упутства  
Препоручени садржаји овог наставног предмета ученицима треба да пруже знања и информације како би разумели, 

пратили, разликовали, доживљавали и што боље процењивали музичке вредности.  
За успешну реализацију наставе музичке културе неопходно је остварити основни предуслов: кабинет са наставним и 

очигледним средствима. Наставна средства су: клавир, комплет Орфовог инструментарија за све ученике, табла са линијским 
системима, квалитетни уреёај за слушање музике, а пожељни су и компјутер, уреёај за емитовање DVD са пратећом опремом. 
Очигледна средства укључују: слике појединачних инструмената, гудачког и симфонијског оркестра, слике страних и 
домаћих композитора и извоёача, квалитетне снимке примера.  

Садржаји музичке културе треба да пруже ученицима довољно знања и обавештености која ће им омогућити да 
разликују стварне вредности и квалитете у свету музике која их окружује у свакодневном животу од оних садржаја које не 
развијају њихов укус и не доприносе њиховом естетском васпитању.  

Усвајање знања ученика зависи од организације часа, који мора бити добро планиран, осмишљен и занимљив. Ученик 
треба да буде активан на часу, а час музичке културе треба да буде доживљај за ученике. Разним облицима рада, техникама и 
очигледним средствима ученицима се преносе знања и комбинују разне методе у настави. Наставник је равноправни учесник 
у свим активностима.  

Домаће писмене задатке или писане тестове, контролне задатке, реферате не треба задавати ни у једном разреду.  
Наставу треба увек повезивати са другим предметима, музичким животом друштвене средине и учествовати на 

такмичењима и музичким приредбама.  
ЗАХТЕВИ ПРОГРАМА ПО АКТИВНОСТИМА  

Извоёење музике  
Песма коју ученик учи по слуху или из нотног текста има највише удела у развоју његовог слуха и музичких 

способности уопште. Певањем песама ученик стиче нова сазнања и развија музички укус. Кроз извоёење музике ученик 
треба да савлада појмове из основа музичке писмености. Настава има задатак да код ученика развија љубав према музичкој 
уметности и смисао за лепо, да помогне у свестраном развоју личности ученика, да ученика оплемени и да му улепша живот.  

При избору песама наставник треба да поёе од психофизичког развоја ученика, од њима блиских садржаја, ширећи при 
том њихова интересовања и обогаћујући дотадашња знања новим садржајима. Потребно је, такоёе, да оцени гласовне 
могућности разреда пре одабира песама за певање.  

Детаљном анализом потребно је обрадити текст и утврдити о чему песма говори, као и у којој је лествици написана. За 
упознавање народне песме важно је разумети њено етничко и географско порекло, улогу песме у народним обичајима или 
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свакодневном животу. Једна од карактеристика народних песама је и завршетак који одудара од онога што је ученик сазнао 
кроз основе музичке писмености - завршетак на другом ступњу. На ову карактеристику треба скренути пажњу, а она ће 
уједно бити и оријентир за препознавање народне песме.  

Наставник бира од предложених песама, али мора водити рачуна да у његовом раду буду заступљене уметничке, 
народне, пригодне песме савремених дечјих композитора, као и композиције са фестивала дечјег музичког стваралаштва које 
су стварала деца. Ради актуелизације програма, наставник, такоёе, може научити ученике да певају и понеку песму која се не 
налази меёу предложеним композицијама ако то одговара циљу и задацима предмета и ако одговара критеријуму васпитне и 
уметничке вредности.  

Посебну пажњу треба посветити изражајности интерпретације - динамици, фразирању, доброј дикцији. Свирање  
У сваком одељењу постоји један број ученика који има веће или мање потешкоће у певању. Таквим ученицима треба 

дати могућност афирмације кроз свирање на дечјим музичким инструментима да би учествовали у групном музицирању.  
У раду користити ритмичке и мелодијске инструменте. Пошто су ученици описмењени, свирање на мелодијским 

инструментима биће олакшано јер се могу користити нотни примери појединих песама које су солмизационо обраёене.  
Потребно је развијати дечје предиспозиције за музичко обликовање и омогућити им да доживе радост свирања, чиме се 

богати личност у осетљивом периоду емоционалног сазревања.  
Слушање музике  
Слушање музике је активни психички процес који обухвата емоционално доживљавање и мисаону активност. Улога 

наставника у организовању правилног приступа слушању музике је од пресудне важности за естетски однос према музици, за 
тумачење музичког дела и његов доживљај.  

Композиције које се слушају морају својим трајањем, садржајем и музичким изразом да одговарају могућностима 
перцепције ученика и организације часа. Оне треба да буду кратке, а равноправно треба да буду заступљене вокалне, 
инструменталне и вокалноинструменталне. Код слушања дечјих песама потребно је да ученици: уочавају и објашњавају 
текст, разумеју функцију инструменталне пратње и начина на који музика дочарава текст.  

Пре слушања треба обновити знања из области музичких изражајних средстава која се стављају у функцију изабраног 
примера. Треба избегавати утврёене методске поступке и трагати за новим приступом у складу са делом које се обраёује. 
Анализу слушаног примера треба радити кроз дијалог са ученицима подстичући слободно изражавање. Личност ствараоца се 
представља најуопштеније, са основним хронолошким подацима, с мером одабраним анегдотама и уз настојање да се 
ученикова знања из различитих области повежу и ставе у функцију разумевања слушаног дела.  

У избору инструменталних композиција треба користити примере најпопуларнијих дела, оних која ће својом 
упечатљивошћу привући пажњу и лако бити прихваћена.  
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Елементи музичког облика не смеју се обраёивати на формалистички начин. Објашњења у вези са формом дела морају 
бити у функцији олакшавања праћења музичког тока.  

Музичко стваралаштво  
Дечје музичко стваралаштво представља виши степен активирања музичких способности које се стичу у свим 

музичким активностима, а као резултат креативног односа према музици. Оно има велику васпитну и образовну вредност: 
подстиче музичку фантазију, обликује стваралачко мишљење, продубљује интересовања и доприноси трајнијем усвајању и 
памћењу музичких репродуктивних и стваралачких активности и знања.  

Стваралаштво може бити заступљено кроз:  
- музичка питања и одговоре;  
- компоновање мелодије на задати текст;  
- састављање мелодије од понуёених двотактних мотива; - импровизација покрета на одреёену музику.  
Ове активности треба вредновати према стваралачком ангажовању ученика, а не према квалитету насталог дела јер су и 

најскромније музичке импровизације педагошки оправдане.  
Праћење и вредновање ученика  
Да би се остварио процес праћења напредовања и степена постигнућа ученика у настави изборног предмета, неопходно 

је да наставник претходно упозна и идентификује музичке способности сваког ученика.  
Праћење ученика у настави мора се спроводити организовано. Оно треба да обухвати посебан развој сваког ученика, 

његов рад, залагање, интересовање, став, умешност, креативност и слично. Наставник треба да прати развој личности у 
целини и објективно одреёује степен на којем је ученик савладао програмске захтеве.  

Смисао праћења наставе изборног предмета треба сагледати тако да се сваком ученику омогући развој у оквиру 
васпитно-образовног рада.  

Певање у разредном хору има образовни и васпитни циљ. Образовни циљ обухвата развијање слуха и ритма, ширење 
гласовних могућности и учвршћивање интонације. Васпитни циљ обухвата развијање осећања припадности колективу, 
развијање естетских осећања, упознавање нових речи, односа у природи и меёу људима.  

Разредни хор обухвата сва одељења истог разреда у школи.  
Могу се основати:  
- групе певача вокалних солиста;  
- групе солиста инструменталиста, са којима се увежбавају соло песме, мали комади, дуети, терцети, квартети и мали 

камерни инструментални састави;  
- група љубитеља слушања музике - који ће слушати разна музичка извоёења у школи или ван ње (концерте, радио и 

телевизијске емисије, музичке филмове и сл.);  
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- група младих композитора, са којима се ради на развијању музичке креативности;  
- група младих етномузиколога, који ће прикупљати мало познате, или готово заборављене, песме средине у којој живе.  
Врсте активности које је могуће основати у школи, у односу на способности и интересовања ученика, одреёене су 

интересовањем ученика.  
Настава оркестра се одвија у групи до четири ученика, односно од пет до девет ученика када се ради о блок флаутама, 

тамбурама, мандолинама или Орфовом инструментаријуму. Зависно од могућности и интересовања ученика, у изборној 
настави формирају се мали музички састави, као и хор и оркестар у већим саставима.  

Да би се реализовао програм изборног предмета, користе се одговарајући уџбеници, приручници и збирке за поједине 
инструменте, као и дела (у оригиналном облику или прилагоёена саставима ученика) домаћих и страних композитора из 
разних епоха, доступна извоёачким могућностима ученика.  

Ученици приказују своја индивидуална и групна достигнућа из изборног наставног предмета на школским и другим 
приредбама и такмичењима.  
 
ШАХ 
 
УВОД (1+0) 
Уводни час  
-упознавање са циљевима и задацима програма и начином рада (демонстрација, интеракција; вежбање  
-самостално и у паровима, одигравање партија  
кроз ученичке турнире, тема-турнире и симултанке). 
ОТВАРАЊЕ И СРЕДИШЊИЦА (6+6) 
Полуотворене игре 
Сицилијанска одбрана (теоријски приступ и поучне партије) 
-Шевенишка варијанта (идеје за обе стране, основне теоријске варијанте). Поучна партија: Карпов -Каспаров 0:1, Москва (м/24) 1985. 
-Паулсенова варијанта (идеје за обе стране, основне теоријске варијанте). 
Поучна партија: Карпов -Каспаров 0:1, Москва (м/16) 1985.-Најдорфова варијанта (идеје за обе стране, основне теоријске варијанте). 
Поучна партија: Спаски -Фишер 1:0, Рејкјавик (м/11) 1972.-Змајева варијанта (идеје за обе стране, основне теоријске варијанте). 
Поучна партија: Карпов -Корчној 1:0, Москва (м/2) 1974.-Рихтер 
-Раузерова варијанта (идеје за обе стране, основне теоријске варијанте).Поучна партија: Ананд -Тиман 1:0, Вајк ан Зе 2004. 
-Ласкерова варијанта (идеје за обе стране, основне теоријске варијанте).Поучна партија: Каспаров -Широв 1:0, Хорген 1994. 
ОДИГРАВАЊЕ ПАРТИЈА (0+5) 
-Практична игра у тематским варијантама Сицилијанске одбране (2 часа). 
-Турнир ученика (2 часа). 
-Симултанка предметног наставника против ученика (1 час). 
ЗАВРШНИЦА (3+3)Топ и пешак против топа 
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-Краљ слабије стране је одрезан од линије промоције пешака.Основни начини постизања Луценове позиције и основни поступци 
одбране. 
-Краљ слабије стране није на линији промоције пешака, а није ни директно одсечен.Правило "краће стране". 
Остали случајеви Т + П : Т. 
СВЕТСКИ ШАМПИОНИ И ЊИХОВО СТВАРАЛАШТВО (6+3) 
1. Виљем Штајниц-Допринос историји шаха. -Поучна партија: Штајниц -Барделебен 1:0, Хестингс 1895. 
-Примери из Штајницовог стваралаштва (позиције из његових партија и самостално налажење најбољих решења). 
2. Емануел Ласкер 
-Допринос историји шаха.-Поучна партија: Ласкер -Капабланка 1:0, Санкт Петерсбург 19 
14.-Примери из Ласкеровог стваралаштва (позиције из његових партија и самостално  
налажење најбољих решења). 
3. Хозе-Раул Капабланка-Допринос историји шаха. 
-Поучна партија: Капабланка -Маршал 1:0, Њујорк 1918. 
Примери из Капабланкиног стваралаштва (позиције из његових партија и самостално  
налажење најбољих решења). 
ОДИГРАВАЊЕ ПАРТИЈА (0+3) 
-Турнир ученика (2 часа). 
-Симултанка предметног наставника против ученика (1 час). 
 

Г. ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА: 
ДОПУНСКА  НАСТАВА  

СРПСКИ ЈЕЗИК  

МЕСЕЦ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ  
 
Септембар – 
октобар 
 

Просте, изведене и сложене речи; суфикси, префикси, корен речи 
Гласови; самогласници и сугласници; поделе сугласника по месту изговора и 
звучности; 
Гласовне промене и алтернације 

 
Новембар – 
децембар 

 
Гласовне промене и алтернације 
Заменице – именичке и придевске 
Функција речи у реченици 
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Фебруар – март  

 
Реченица (основни појмови) 
Независне и зависне предикатске реченице 
Исказивање реченичних чланова речју, синтагмом и зависном реченицом 
Правопис – основна правила 
 

 
Април − мај 

       
Глаголи 
Глаголске основе – инфинитивна и презентска 
Прости глаголски облици – грађење 
Сложени глаголски облици – грађење 
Правопис  − писање глаголских облика које ученици често погрешно пишу  

 

 

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Допунски рад се организује за ученике који , из објективних разлога , у редовној настави енглеског језика не постижу задовољавајуће резултате у  
неком од програмско-тематских подручја. 

                Зависно од утврђених недостатака у знањима и умењима ученика, као и узрока заостајања, наставник формира одговарајуће групе с којима организује допунски 
рад (на пример: група ученика с недовољним знањем одређених садржаја и граматике или правописа; група ученика који нису савладали  

               неки од предвиђених елемената књижевне анализе или облика усменог и писменог изражавања; група ученика са артикулационим проблемима, итд.) 
 

НАСТАВНА ТЕМА  И САДРЖАЈ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА ПРОГРАМА 

ГРАМАТИКА 

Глаголи  
резентација наставних садржаја 
нтерактивно учење 

 -разумевање  текстова  и  упутстава и  реаговање  на  
одговарајући  начин 
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 глаголски облици (Садашње просто 
време,Садашње трајно време, Прошло 
просто време,Будуће просто време , 

Садашњи перфекат,прошло трајно време) 
 модални глаголи (could, couldn’t, should, 

shouldn’t, have to/don’t have to, can,  

 must ) 

 прилози учесталости 

 (sometimes, usually, always…) 
 компарација придева(правилна и 

неправилна) 
 -fast, faster, the fastest 
 good, better, the best 
 handsome, more handsome, 
 the most handsome 
  Упитне заменице 
 Who, which… 

Кондиционал (први тип) 
(If clauses) 

Сложенице (make-up, tracksuit...) 

Именице изведене од глагола 

најчешћи суфикси ( -ation, -ment, -y) 

Нулти члан ( in hospital, at school, in bed, by 

plane …) 
Суфикси за грађење придева danger – 

dangerous; 

beauty – beautiful 

Негативни префикси за прављење негације 

 happy – unhappy 

known – unknown 

Неодређене заменице ( somebody, nobody, 

anybody, anything, anywhere, nowhere…) 
Детерминатори ( some, any, no, much, many, a 

lot of ) 

Везници ( because, so, and, for example, like) 

репознавање и примена граматичких садржаја  
рад у пару 
групни рад  на задату тему 
зрада пројеката 
израда паноа 
приближавање граматичких садржаја из угла 
свакодневнице 
квиз (Асоцијација) 
корелација и позивање на стечено знање из 
граматике матерњег језика 
начини реализације уз помоћ визуелног и аудио 
материјала 
-    описује различитости 
-    постављање питања и давање исказа у       
основној комуникацији;  
-    лексика,  
-    нови граматички појмови,  
-    писање кратких реченица. 
-      исказивање једноставне усмене поруке;  
-     савладавање технике читања;  
-     описи појмова;  
-      лексика,  
-      нови граматички појмови 

- разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у 
језичким активностима, 
- уочава сличности и разлике између матерњег и страног  
језика који учи, 
- покушава да одгонетне значење на основу контекста и 
проверава питајући неког ко добро зна ( друга, наставника) 
- обраћа пажњу на речи и изразе који се више пута 
понављају, као и на наслове и поднаслове у писаним 
текстовима, 
- уколико не зна појам на страном језику, покушава да је 
изрази мимиком док не добије помоћ од друга или 
наставника, 
-интерпретација и практична  примена стечених  знања 
-упознавање , представљање  себе  и  других 
-изражавање  припадности 
--исказивање једноставне усмене поруке;  
-савладавање технике читања;  
- описи појмова;  
- лексика,  
- нови граматички појмови унутар познате реченице 
 
 
 

ВОКАБУЛАР И ИЗГОВОР 

Вођење сопственог речника  
(писање нових речи по новим насловима и 

 читање наглас 
 вежбе са акцентовањем 
 вођење сопственог речника 
 провера речи 

- Уме да нађе задату реч на страном језику у свом речнику 
или у штампаном издању, 
- Уме да нађе синоним задате речи на страном језику, 
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текстовима који се изучавају) 
Подела по врстама речи 

Глаголи (инфинитив, прошло време, партицип) 
Именице 

Придеви 

Предлози 

Упитне речи 

 

 

 

 рад у пару (дијалог) 
 вежбања са захтевом отклањања грешке слушање 

и реаговање на упутства наставника или са аудио 
записа 

 симулација дијалога 
 именовање научених појмова и израза уз често 

групно понављање 
драмска игра, рад у пару 

 симулација ситуација, рад на групном пројекту 

- Тражи одговарајући израз са матерњег на израз у страном 
језику 
- Исправља друга уколико погреши 
 

ЧИТАЊЕ И СЛУШАЊЕ СА 
РАЗУМЕВАЊЕМ 

Разумевање краћег текста до 100 речи 
(уџбеник или додатни материјал) 
Краћи дијалози до 10 реплика  
( питања и одговори) 
 Издвајање кључних информација после 
слушања текста  
Разумевање и одговарање на усмене поруке ( 
давање наредбе или извршавање) 

римена аудио и видео записа 
ндивидуална и групна анализа текста 
припрема  питања у вези са прочитаним или 
одслушаним текстом 
репричавање прочитаног текста 
вежбе слушања, повезивање предмета са сликом 

 поступање по датом задатку 
  

 

-  Може да изрази утиске и осећања о кратком прилагођеном 
књижевном тексту, 
-  Уме да користи вербална и невербална средства 
изражавања, 
-   Уз помоћ наставника континуирано ради на усвајању и 
примени општих стратегија учења (генерализација, 
индукција, дедукција, инференција и позитивни трансфер) 
- може да употреби реч сличног значења или приближног 
уместо непознате. 
 

ПИСАЊЕ И ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

Попуњавање краћих текстова ( радни 
листови...) 
Тестови ( граматичке целине, вокабулар) 
Диктати ( познати текстови) 
 

ратки описи 
диктати 
преписивање текстова 
правила интерпункције и правописа 
коришћење интернета и других средстава писмене 
комуникације 
-     игрица размене писаних порука 

-  Правилно пише страну реч, 
-  Уме да у писаној форми изражава краће садржаје у вези са 
темама предвиђеним наставним програмом, поштујући 
правила писаног кода, 
-  Уме да попуњава краћу анкету везану за обим вокабулара 
који поседује, 
-   Уме да попуњава реченицу везану за познату фразу, 
-   Уме да попуњава реченицу везану за граматичку целину 
која се изучава 

КОНВЕРЗАЦИЈА 

Драматизација (скечеви везани за претходно 
учену целину ) 
Питања и одговори (текстови из уџбеника) 
 

коришћење припремљеног текста за разговор, 
 коришћење интернета у сврху тражење 

фотографија и текста на задату тему 
 припрема питања и одговора уз консултацију са 

наставником 

Разумевање  и давање једноставних упутстава и команди, 
 Молбе и изрази захвалности, 

-     тражење и давање обавештења;  
 
-     описивање и именовање предмета;  
-     изражавање припадности;  
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-     препознавање историјских појмова 

 

ИСТОРИЈА 

Циљеви допунске наставе су :  

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје 
знање,са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из наставног градива. 

 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 

основни средњи напредни 

 

 

Основе феудалног 
друштва 

2 

Објашњавање основних 
појмова везаних за 
феудализам (феуд, 
феудалац, вазал, 
сениор...), читање 
одломака из књиге и 
анализирање, учимо 
учење 

Налази се у школском програму   

 

Сналажење на 
историјској карти: 
Византија, Франачка, 
српске земље у раном 
средњем веку, држава 
Немањића, Бугарска, 
Угарска, ширење 
Турске на Балкану 

2 
 

 

Задавање појмова и 
њихово налажење на 
различитим 
историјским картама, 
учење читања 
историјске карте 

Налази се у школском програму   

Сналажење у 
историјским изворима 
и њихова анализа, 
песме косовског 
циклуса, текстови о 
светом Сави 

На примерима 
историјских извора 
тражити податке, 
извлачити закључке, 
повезивати их са 
ученим градивом 

Налази се у школском програму 
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2 

Занимљива историја: 
Змајев витешки ред и 
Милош Обилић, Марко 
Краљевић 
2 

Повећање 
заинтересованости за 
активности из историје 

Налази се у школском програму   

Припремање за 
контролни 
2 

Прорађивање пређеног 
градива по целинама 

Налази се у школском програму   

 

ГЕОГРАФИЈА 

Циљеви допунске наставе: 
Допунска настава  се организује за ученике који спорије разумевају, усвајају и стичу знања,за ученике који су били одсутни са  часова, и за оне који 
желе да још боље упознају наставну тему, са циљем да ученици према својим способностима и  брзини напредовања усвоје што квалитетније 
резултате и знања . 
 

НАСТАВНА ТЕМА НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ ) 

ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ 

ПЛАНЕТА ЗАМЉА 

-слушање 
-питања и одговори 
-упоређивање 
-објашњавање 

ГЕ 1.1.2.  наводи  начине 
представљања Земљине површине 
(глобус и географска  карта) 
ГЕ 1.1.3. препознаје и чита 
географске и допунске елементе 
карте 
ГЕ 1.2.3.  именује Земљине сфере 
(литосферу, атмосферу, хидросферу 
и биосферу) и препознаје њихове 
основне одлике 

  

СТАНОВНИШТВО, 
НАСЕЉА, 
ПРИВРЕДА 

-слушање 
-питања и одговори 
-упоређивање 
-објашњавање 

ГЕ 1.3.1.   познаје основне појмове 
о становништву и насељима и 
уочава њихов просторни распоред 
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РЕГИОНАЛНА 
ГЕОГРАФИЈА 
ЕВРОПЕ 

-слушање 
-питања и одговори 
-упоређивање 
-објашњавање 

ГЕ 1.1.3. препознаје и чита 
географске и допунске елементе 
карте 
ГЕ 1.3.1. познаје основне појмове о 
становништву  и насељима и уочава 
њихов просторни распоред  
ГЕ 1.3.2.  дефинише појам 
привреде и препознаје привредне 
делатности и привредне гране 
ГЕ 1.4.2. препознаје основне 
природне и друштвене одлике 
Европе 

  

 

ФИЗИКА 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ (СТАНДАРДИ) 

основни средњи напредни 

КРЕТАЊЕ 

- Разговор 
- Демострације 
- Израда 
једноставнијих 
задатака  
- Вршњачко 
учење 
 

1.2.1. Ученик препознаје врсту кретања на основу 
примера. (праволинијско и криволинијско) 
1.2.2. Ученик препознаје врсте кретања на основу 
примера (равномерно и неравномерно, не мора да зна 
разлику између тренутне и средње брзине,али треба да 
зна да је брзина стална код рав.кретања. 
1.2.3. Ученик уме у тексту да препозна величине које 
описују равномерно кретање, користи образац v=s/t и 
може да израчуна једну величину ако су познате друге 
две. Није обавезно да зна претварање мерних 
јединица. 
1.4.4. Ученик препознаје да је оснавна јединица за 
брзину m/s али да се користи и km/h. 

  

СИЛА 

- Разговор 
- Демострације 
- Вршњачко 
учење 

1.1.1. Ученик уме да препозна гравитациону силу у 
једноставним ситуацијама. Ученик такође зна да је у 
одсуству подлоге гравитациона сила узрок падања 
тела. Ученик зна да кад тело клиза по подлози на њега 
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 делује сила трења, која се супроставља кретању и да 
ће га зауставити кад на њега не делују друге силе. 
1.1.2. Ученик зна да стални магнети имају два пола N 
и S и да тела могу бити позитивно или негативно 
наелектрисана. Ученик прeпознаје када је узајамно 
деловање између два тела привлачно односно одбојно 
и да је то деловање највеће у случају кад су магнети 
односно наелектрисана тела најближе. 

МЕРЕЊЕ 

- Разговор 
- Демострације 
- Израда 
једноставнијих 
задатака  
- Вршњачко 
учење 
 

1.4.1. Ученик користи уређај за мерење (метарска 
трака, мензура, вага, штоперица, амперметар и 
волтметар) зна да одреди вредност најмањег подеока 
на мерној скали и очита вредност измерене 
физ.величине, и запише измерену бројну вредност са 
одговарајућом јединицом мере. 
1.4.2. Ученик препознаје основна и најједноставнија 
мерила и инструменте за мерење неких основних 
физичких величина. Пример: Ученик препознаје да је 
вага уређај за мерење масе, хронометар за мерење 
времена, термометар за мерење температуре.... 
Препознавање се састоји у томе да ученик бира 
одговоре из понуђеног скупа мерила и уређаја. 
1.4.3. Ученик зна да препозна основне јединице за 
дужину , масу, запремину, температуру и време као и 
оне мерне јединице које се најчешће користе. 
1.4.5. Ученик зна основна правила за исправно 
мерење: зна да вага мора бити у хоризонталном 
положају кад на њој нема терета и тегова и зна под 
којим углом треба да гледа скалу. 
1.4.6. Ученик зна да мери дужину, масу, запремину и 
време (користи лењир, мерну траку, вагу, мензуру и 
штоперицу) приликом извођења лабораторијских 
вежби 
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МАСА И ГУСТИНА 

- Разговор 
- Демострације 
- Израда 
једноставнијих 
задатака  
- Вршњачко 
учење 
 

1.4.3. Ученик зна да користи основне јединице за масу 
и густину као и оне које се најчешће користе. 
1.4.5. Ученик зна основна правила мерења, зна да вага 
мора бити у равнотежи када на њој нема терета и 
тегова. 
1.4.6. Ученик зна да измери масу помоћу дигиталне 
ваге а не мора да зна да користи теразије. 

 

 

ПРИТИСАК 

- Разговор 
- Демострације 
- Израда 
једноставнијих 
задатака  
- Вршњачко 
учење 
 

1.1.3. Ученик разуме принцип спојених судова 
(ученик зна да се течност пење до истог нивоа без 
обзира на облик суда ,ученик на примерима нивоа 
воде у реци и речним каналима може да предвиди који 
ће ниво достићи вода када буде у стању равнотеже. 
1.4.2. Ученик уме да препозна уређаје за мерење 
притиска. (барометар, манометар) 
1.4.3. Ученик уме да користи основне јединице за 
притисак, препознаје да је оснавна јединица паскал 
али да се у свакодневном животу користи и милибар. 

  

 

Образовни стандарди који се односе на компетенције које се стичу током изучавања предмета физика у основном образовању су ФИ.  1.7.1, 1.7.2  Ови 
стандарди су из области Експеримент и налазе се у свакој наставној теми јер нису везани за специфичан садржај него за компетенције које се 
развијају стално. 
1.7.1 Ученик поседује мануелне спосбности потребне за рад у лабораторији. 
1.7.2 Ученик уме да се придржава основних правила понашања у лабораторији. 
 

 

МАТЕМАТИКА 
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НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 
 

основни средњи напредни 

ЦЕЛИ БРОЈЕВИ 

-фронтални 
-индивидуални 
-рад у пару 
-групни 
 
 

1.1.1. уме да прочита и запише различите 
врсте бројева (природне, целе, рационалне); 
1.1.3. пореди по величини бројеве истог 
записа, помажући се сликом кад је то 
потребно; 
1.1.4. изврши једну основну рачунску 
операцију са бројевима истог записа, 
помажући се сликом када је то потребно (у 
случају сабирања и одузимања разломака 
само са истим имениоцем);рачуна на пр. 1/5 
од n, где је n дати природан број 
1.1.6. користи целе бројеве  
и једноставне изразе са њима помажући се 
визуелним представама; 

2.1.1. пореди по величини бројеве 
записане у различитим облицима; 
2.1.2. одреди супротан број, 
реципрочну вредност и апсолутну 
вредност броја; 
израчуна вредност једноставнијег 
израза са више рачунских 
операција различитог приоритета, 
укључујући ослобађање од 
заграда, са бројевима истог 
записа; 
2.1.4. користи бројеве и бројевне 
изразе у једноставним реалним 
ситуацијама; 
2.2.5. користи једначине у 
једноставним текстуалним 
задацима; 

3.1.1. уме да одреди вредност 
сложенијег бројевног израза; 
3.1.1. уме да одреди вредност 
сложенијег бројевног израза; 
3.2.5. користи једначине, неједначине и 
системе једначина решавајући и 
сложеније текстуалне задатке; 

ТРОУГАО 

-фронтални 
-индивидуални 
-рад у пару 
-мултимедијална 
настава 
-припрема за 
тематске недеље 

1.3.2. влада појмовима: троугао, 
четвороугао, квадрат и правоугаоник 
(уочава њихове моделе у реалним 
ситуацијама и уме да их нацрта користећи 
прибор; разликује основне врсте троуглова, 
зна основне елементе троугла ); 
1.3.6. интуитивно схвата појам подударних 
фигура (кретањем до поклапања); 

2.3.2. уме да одреди однос углова 
и страница у троуглу и збир 
углова у троуглу и четвороуглу; 
2.3.6. користи подударност и 
везује је са карактеристичним 
својствима фигура (нпр. 
паралелност и једнакост страница 
паралелограма); 

3.3.2. користи основна својства троугла , 
четвороугла, паралелограма и трапеза, 
рачуна њихове обиме и површине на 
основу елемената који нису обавезно 
непосредно дати у формулацији задатка; 
уме да их конструише;  
3.3.6.уме да примени подударност и 
сличност троуглова, повезујући тако 
разна својства геометријских објеката; 

РАЦИОНАЛНИ 
БРОЈЕВИ 

-фронтални 
-индивидуални 
-рад у пару 
-групни 
-мултимедијална 
настава 
- припрема за 
тематске надеље 

1.1.1. уме да прочита и запише различите 
врсте бројева (природне, целе, рационалне); 
1.1.2. преведе децимални запис броја у 
разломак и обратно; 
1.1.3. пореди по величини бројеве истог 
записа,помажући се сликом кад је то 
потребно; 
1.1.4. уме да изврши једну основну рачунску 
операцију са бројевима истог записа, 

2.1.1. пореди по величини бројеве 
записане у различитим облицима; 
2.1.2. одреди супротан број, 
реципрочну вредност и апсолутну 
вредност броја; 
израчуна вредност једноставнијег 
израза са више рачунских 
операција различитог приоритета, 
укључујући ослобађање од 

3.1.1. уме да одреди вредност 
сложенијег бројевног израза; 
 3.1.1. уме да одреди вредност 
сложенијег бројевног израза; 
3.2.5. користи једначине, неједначине и 
системе једначина решавајући и 
сложеније текстуалне задатке; 
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помажући се сликом када је то потребно (у 
случају сабирања и одузимања разломака 
само са истим имениоцем); рачуна на 
пример 1/5 од n, где је n дати природан број; 
1.5.4.одреди задати проценат неке величине; 

заграда, са бројевима истог 
записа; 
2.1.4. користи бројеве и бројевне 
изразе у једноставним реалним 
ситуацијама; 
2.2.5. користи једначине у 
једноставним текст. задацима; 
2.5.4. примени процентни рачун у 
једноставним реалним 
ситуацијама (на пример, промена 
цене неког производа за дати 
проценат ); 

 

 

 

 

 

3.5.4. примени процентни рачун у 
сложенијим ситуацијама; 

ЧЕТВОРОУГАО 

-фронтални 
-индивидуални 
-групни 
-мултимедијална 
настава 
- припрема за 
тематске надеље 

1.3.2. влада појмовима: троугао, 
четвороугао, квадрат и правоугаоник 
(уочава њихове моделе у реалним 
ситуацијама и уме да их нацрта користећи 
прибор; разликује основне врсте троуглова, 
зна основне елементе троугла ); 
1.3.6. интуитивно схвата појам подударних 
фигура (кретањем до поклапања); 

2.3.2. уме да одреди однос углова 
и страница у троуглу и збир 
углова у троуглу и четвороуглу; 

2.3.6.  користи подударност и 
везује је са карактеристичним 

својствима фигура(нпр. 
паралелност и једнакост страница 

паралелограма); 

3.3.2. користи основна својства троугла , 
четвороугла, паралелограма и трапеза, 
рачуна њихове обиме и површине на 
основу елемената који нису обавезно 
непосредно дати у формулацији задатка; 
уме да их конструише;  

3.3.6.уме да примени подударност и 
сличност троуглова, повезујући тако 

разна својства геометријских објеката; 

ПОВРШИНА 
ЧЕТВОРОУГЛА И 

ТРОУГЛА 

-фронтални 
-индивидуални 
-рад у пару 
-мултимедијална 
настава 
- припрема за 
тематске надеље 

1.3.2. влада појмовима: троугао, 
четвороугао, квадрат и правоугаоник 
(уочава њихове моделе у реалним 
ситуацијама и уме да их нацрта користећи 
прибор; разликује основне врсте троуглова, 
зна основне елементе троугла и уме да 
израчуна обим и површину троугла, 
квадрата и правоугаоника на основу 
елемената који непосредно фигуришу у 
датом задатку ); 
1.4.1. користи одговарајуће јединице за 
мерење дужине, површине, запремине, 
масе,времена и углова; 
1.4.2. претвори веће јединице дужине,масе и 
времена у мање; 
1.4.4. при мерењу одабере одговарајућу 
мерну јединицу; 
заокружује величине исказане датом мером; 

2.4.1. пореди величине које су 
изражене различитим мерним 
јединицама за дужину и масу; 
2.4.3. дату величину искаже 
приближном вредношћу; 
 

3.3.2. користи основна својства троугла , 
четвороугла, паралелограма и трапеза, 
рачуна њихове обиме и површине на 
основу елемената који нису обавезно 
непосредно дати у формулацији задатка;  
3.4.1. по потреби претвара јединице 
мере, рачунајући са њима; 

БИОЛОГИЈА 
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Циљеви допунске наставе су: 
Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје знање, са 
циљем разумевања, препознавања, откланњања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из наставног градива. 
 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 

ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

II Праживотиње 

 

-рад на тексту 
-демонстрација 
сликом, 
графиком, 
шемом и 
компјутером, 
-провера и 
примена знања 

1.2.1 зна да су најмањи организми саграђени од 
једне ћелије у којој се одвијају сви 
карактеристични животни процеси и зна 
основне карактеристике грађе такве ћелије 

  

III Царство 
животиња 

-рад на тексту 
-демонстрација 
сликом, 
графиком, 
шемом и 
компјутером, 
-провера и 
примена знања 

1.2.4 познаје основну организацију органа у 
којима се одвијају различити животни процеси 
1.2.5 разуме да је за живот неопходна енергија 
коју организми обезбеђују исхраном 
1.2.6 разуме да су поједини процеси заједнички 
за сва жива бића (дисање, надражљивост, 
покретљивост, растење, развиће, 
размножавање) 
1.3.1 разуме да јединка једне врсте даје потомке 
исте врсте 
1.3.2 зна основне појмове о процесима 
размножавања 

  

V Увод у еволуцију 
живог света 

 

-рад на тексту 
-демонстрација 
сликом, 
графиком, 
шемом и 
компјутером, 
-провера и 
примена знања 

1.3.8 зна основне научне чињенице о еволуцији 
живота на Земљи 
1.3.9 зна да живот на Земљи има заједничко 
порекло са чијом се историјом можемо 
упознати на основу фосилних записа 
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ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

САДРЖАЈ И ПРОГРАМ 
ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ДОПУНСКЕ 

НАСТАВЕ 

-  Школа 

-  Одевање и делови тела 

-  Путовања 

-  Мој дом 

- читање и разумевање текста  
Граматика 

 

- Промена правилних и 
неправилних глагола, 

-  одређени/неодређени члан, 
- сажети члан  
-  партитивни члан, презент, блиско 

прошло/блиско будуће 
време,употреба предлога испред 
имена градова и држава. 

 

- усвајање и адекватна примена новог вокабулара  
- савладавање техника читања  
- повезивање појмова 
- слушање и изговарање речи  
- именовање предмета 
 - препознавање појмова  
- слушање и понављање  
- извршавање команди  
- индивидуално читање, слушање и понављање  
- писање научених речи и реченица  
- групно и појединачно читање  
-разумевање писаног текста,а то подразумева учење граматичких специфичности  
-правилно коришћење врста речи у реченици, монолозима и дијалозима  
-упознавање нових правила фонетике и морфологије 

-оспособљавање ученика за коришћење све 
четири језичке вештине страног језика: 
писање, читање, разумевање текста и 
конверзација 

-оспособљавање ученика, уз помоћ 
наставника, за употребу граматичких форми 
и лексичких структура, помоћ у правилном 
читању, разумевању текста и спеловању 

 
 
 

-  

 

ДОДАТНА НАСТАВА 

СРПСКИ  ЈЕЗИК  
  

      Месец ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ  
 
Септембар – 
октобар 
 

 
Књижевно дело по избору ученика – тумачење (тема, композиција, ликови, језик) 
Грађење речи суфиксацијом и префиксацијом 
Самостално стваралаштво ученика (поезија, проза) 
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Новембар – 
децембар 

 
Правописне норме 
Драма  − књижевни род (Јазавац пред судом; савремена драма) 
Гласовне промене (одступања) 
Припреме за школско такмичење 

 
Фебруар – март  

 
Школско такмичење из језика и језичке културе 
Припрема за општинско такмичење (збирка тестова) 
Општинско такмичење из језика и језичке културе 
Метафора – најпесничкија стилска фигура на одабраним стиховима 
 

 
Април – мај – 
јун 

       
Градинар, Рабиндранат Тагоре 
Гледање позоришне представе по избору; анализа 
Припрема за градско такмичење из језика и језичке културе 
Сањар, Ијан Мекјуан, утисци о прочитаном делу 
Учешће на градском такмичењу 
Казивање стихова из самосталног ученичког стваралаштва 
 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

За додатни рад од V до VIII разреда се опредељују даровити ученици и посебних интересовања за енглески језик. Ангажоване ученике стога треба 

стимулисати (похвале, награде, интерна школска такмичења у циљу припрема за општинско, окружно и републичко такмичење које се организује 

само за ученике осмог разреда) и постепено их уводити у области професионалне оријентације ка широком пољу  делатности које пружа знање 

енглеског језика. 

НАСТАВНА ТЕМА  И САДРЖАЈ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА ПРОГРАМА 

 ГРАМАТИКА презентација наставних садржаја  -разумевање  текстова  и  упутстава и  реаговање  на  
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Глаголи  
 глаголски облици (Садашње просто 

време,Садашње трајно време, Прошло 
просто време,Будуће просто време , 

Садашњи перфекат,прошло трајно време) 
 модални глаголи (could, couldn’t, should, 

shouldn’t, have to/don’t have to, can,  

 must ) 

 прилози учесталости 

 (sometimes, usually, always…) 
 компарација придева(правилна и 

неправилна) 
 -fast, faster, the fastest 
 good, better, the best 
 handsome, more handsome, 
 the most handsome 
  Упитне заменице 
 Who, which… 

Кондиционал (први тип) 
(If clauses) 

Сложенице (make-up, tracksuit...) 

Именице изведене од глагола 

најчешћи суфикси ( -ation, -ment, -y) 

Нулти члан ( in hospital, at school, in bed, by 

plane …) 
Суфикси за грађење придева danger – 

dangerous; 

beauty – beautiful 

Негативни префикси за прављење негације 

 happy – unhappy 

known – unknown 

Неодређене заменице ( somebody, nobody, 

anybody, anything, anywhere, nowhere…) 
Детерминатори ( some, any, no, much, many, a 

lot of ) 

Везници ( because, so, and, for example, like) 

интерактивно учење 
препознавање и примена граматичких садржаја  
рад у пару 
групни рад  на задату тему 
израда пројеката 
израда паноа 
приближавање граматичких садржаја из угла 
свакодневнице 
утврђивање и систематизација путем штампаног 
материјала, радне свеске и мини тестова  
квиз 
корелација и позивање на стечено знање из граматике 
матерњег језика 
начини реализације уз помоћ визуелног и аудио 
материјала 

 допунска и додатна настава 
-    описује различитости 
-    постављање питања и давање исказа у       основној 
комуникацији;  
-    лексика,  
-    нови граматички појмови,  
-    писање кратких реченица. 
-      исказивање једноставне усмене поруке;  
-     савладавање технике читања;  
-     описи појмова;  
-      лексика,  
-      нови граматички појмови 

одговарајући  начин 
- разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у 
језичким активностима, 
- уочава сличности и разлике између матерњег и страног  
језика који учи, 
- покушава да одгонетне значење на основу контекста и 
проверава питајући неког ко добро зна ( друга, 
наставника) 
- обраћа пажњу на речи и изразе који се више пута 
понављају, као и на наслове и поднаслове у писаним 
текстовима, 
- уколико не зна појам на страном језику, покушава да је 
изрази мимиком док не добије помоћ од друга или 
наставника, 
-интерпретација и практична  примена стечених  знања 
-упознавање , представљање  себе  и  других 
-изражавање  припадности 
--исказивање једноставне усмене поруке;  
-савладавање технике читања;  
- описи појмова;  
- лексика,  
- нови граматички појмови унутар познате реченице 
 
 
 

ЧИТАЊЕ И СЛУШАЊЕ СА 
РАЗУМЕВАЊЕМ 

примена аудио и видео записа 
индивидуална и групна анализа текста 
припрема  питања у вези са прочитаним или 

-  Може да изрази утиске и осећања о кратком 
прилагођеном књижевном тексту, 
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Гледање видео материјала са енглеским 
поднасловом (филмови, видео записи – 

историја, географија) (додатни материјал) 
Краћи дијалози до 10 реплика  
( питања и одговори) 
 Издвајање кључних информација после 
слушања текста  
Разумевање и одговарање на усмене поруке ( 
давање наредбе или извршавање) 

одслушаним текстом 
препричавање прочитаног текста 
дискусија 

 вежбе слушања, повезивање предмета са сликом 
 израда постера на задату тему  
 поступање по датом задатку 
  

 

-  Уме да користи вербална и невербална средства 
изражавања, 
-   Уз помоћ наставника континуирано ради на усвајању 
и примени општих стратегија учења (генерализација, 
индукција, дедукција, инференција и позитивни 
трансфер) 
- може да употреби реч сличног значења или 
приближног уместо непознате. 
 

ПИСАЊЕ И ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

Попуњавање текстова ( песма из уџбеника, 
упитник...) 
Тестови ( граматичке целине, вокабулар) 
Квизови  и анкете  ( online или на часу) 

кратки описи 
диктати 
преписивање текстова 
правила интерпункције и правописа 
коришћење интернета и других средстава писмене 
комуникације 
подстицање креативности кроз писање кратких 
песама и причица 
-     игрица размене писаних порука 

-  Правилно пише страну реч, 
-  Уме да у писаној форми изражава краће садржаје у 
вези са темама предвиђеним наставним програмом, 
поштујући правила писаног кода, 
-  Уме да попуњава краћу анкету везану за обим 
вокабулара који поседује, 
-   Уме да попуњава реченицу везану за познату фразу, 
-   Уме да попуњава реченицу везану за граматичку 
целину која се изучава 
-   Опис викенда или догодовштина са распуста 

КОНВЕРЗАЦИЈА 

Дебата 

дискусија на задату тему ( дијалог или у групи) 
Драматизација (скечеви везани за претходно 
учену целину ) 
Асистирање наставнику на часовима 

допунске наставе –  

Вршњачка едукација (PEER Education) – 

уручивање  тестова, објашњавање на енглеском, 
давање примера о начину одговарања ... 

коришћење припремљеног текста за разговор, 
 коришћење интернета у сврху тражење фотографија и 

текста на задату тему 
 рад у Power Point-у, 
 припрема питања и одговора уз консултацију са 

наставником 

Разумевање  и давање једноставних упутстава и 
команди, 

 Молбе и изрази захвалности, 
 Преноси трећој особи  основно значење исказаног у 

оквиру набројаних комуникативних функција, 
-     тражење и давање обавештења;  
-     описивање и именовање предмета;  
-     изражавање припадности;  
-     препознавање историјских појмова 
 

 

ИСТОРИЈА 

 

НАСТАВНА ТЕМА НАЧИНИ ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 
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РЕАЛИЗАЦИЈЕ основни средњи напредни 

 

 

Европа и Средоземње у 
раном средњем веку 

2 

Обнављањер градива 
5. разреда, 
разумевање појма 
средњег века, 
феудализма, помоћу 
уџбеника и 
историјских текстова 

 Налази се у школском програму Налази се у школском програму 

 

 

 

Срби и њихово 
окружење у раном 
средњем веку 

2 

Појава Срба на 
историјској сцени, 
њихова сеоба, обчаји, 
начин живота, 
насељавање, помоћу 
уџбеника и 
историјских текстова 

 Налази се у школском програму Налази се у школском програму 

Европа у позном 
средњем веку 
2 

Разумевање процеса 
карактеристичних за 
Европу позног 
средњег века, 
крсташки ратови, 
помоћу уџбеника и 
историјских текстова 

 
 
 

Налази се у школском програму 
 

Налази се у школском програму 
 

Срби и њихово 
окружење у позном 
средњем веку 
2 

Значај династије 
Немањића за Србију и 
окружење, рад са 
уџбеником и 
историјским 
текстовима 

 Налази се у школском програму Налази се у школском програму 

Српске земље и њихово 
окружење у доба 
османлијских освајања 
2 

Моравска Србија и 
српска деспотовина, 
допринос српског 
народа у борби против 
Турака, помоћу 
уџбеника и 
историјских текстова 

 Налази се у школском програму Налази се у школском програму 
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ГЕОГРАФИЈА 

НАСТАВНА ТЕМА НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ ) 

ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ 

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА 

-разговор 
-упознавање са радом 
-рад пред картом 
-читање и анализа карте 
-предлози ученика 

   ГЕ 3.1.1.  доноси закључке о 
просторним (топографским) и 
каузалним везама географских 
чињеница - објеката, појава, процеса 
и односа на основу анализе 
географске 
карте 
ГЕ 3.2.2.  објашњава физичко-
географске законитости у 
географском омотачу  (климатску и 
биогеографску зоналност) и наводи 
мере за његову заштиту, обнову и 
унапређење 

СТАНИВНИШТВИ, 
НАСЕЉА, 
ПРИВРЕДА 

-посматрање 
-разговор 
-описивање 
-упоређивање 
-уочавање 
-закључивање 
-препознавање 
-истицање детаља 

  ГЕ 3.3.2.  објашњава утицај  
природних и друштвених фактора на 
развој и размештај привреде и 
привредних делатности 
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РЕГИОНАЛНА 
ГЕОГРАФИЈА 
ЕВРОПЕ 

-разговор 
-описивање 
-упоређивање 
-израда паноа и презентација 

  ГЕ 3.1.1.  доноси закључке о 
просторним (топографским) и 
каузалним везама географских 
чињеница - објеката, појава, процеса 
и односа на основу анализе 
географске 
Карте 
ГЕ 3.3.1.  објашњава утицај 
природних и друштвених фактора на 
развој и размештај становништва и 
насеља 
ГЕ 3.3.2.  објашњава утицај  
природних и друштвених фактора на 
развој и размештај привреде и 
привредних делатности 
ГЕ 3.4.2.  објашњава географске везе 
(просторне и каузалне, директне и 
индиректне) и законитости (опште и 
посебне) у Европи и уме да издвоји 
географске регије 

 

ФИЗИКА 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

ИСХОДИ (СТАНДАРДИ) 
основни средњи напредни 

КРЕТАЊЕ 

- Разговор 
- Огледи 
- Израда 
сложенијих 

 2.2.2. Зна да механичко кретање 
представља промену положаја неког 
тела у односу на референтно тело. 
Разликује путању тела од пређеног 

3.4.1. Ученик уме да претвара 
јединице изведених физичких 
величина у одговарајуће јединице SI 
- система. Пример: претвара km/h у 
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задатака  
- Подстицање 
саморегулисаног 
учења 

пута. Зна да је брзина пређени пут у 
јединици времена. 
2.6.1. Ученик разуме и примењује 
основне математичке формулације 
односа и законитости у физици. 
Пример: директну и обрнуту 
пропорционалност. 
2.6.2. Ученик уме да препозна 
векторску величину, да је брзина 
одређена осим бројне вредности 
правцем и смером. 
2.6.3. Ученик уме да користи и 
интерпретира табеларни и графички 
приказ зависности физичких 
величина.(зависност пређеног пута и 
брзине од времена) 

m/s и обрнуто. 
 

СИЛА 

- Разговор 
- Огледи 
- Израда 
сложенијих 
задатака  
- Подстицање 
саморегулисаног 
учења 

 2.1.1. Ученик уме да препознаје 
еластичну силу у системима у којима 
постоји еластична опруга, препознаје 
правац и смер еластичне силе. Ученик 
кроз задатке проверава постојање 
еластичне силе која се уравнотежава са 
силом дефрмације. 
2.1.2. Ученик зна да је гравитациона 
сила увек привлачна и да зависи од 
масе тела, зна да је сила теже 
гравитациона сила; зна да одреди 
правац и смер еластичне силе код 
истегнуте односно сабијене опруге 
2.6.1. Ученик разуме и примењује 
основне математичке формулације 
односа и законитости у физици. 
Пример: директну и обрнуту 
пропорционалност. 
2.6.2. Ученик уме да препозна 
векторску величину, да је сила одређена 
осим бројне вредности  правцем и 
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смером. 
2.6.3. Ученик уме да користи и 
интерпретира табеларни и графички 
приказ зависности физичких 
величина.(зависност дужине истезања 
опруге од силе) 

МЕРЕЊЕ 

- Разговор 
- Огледи 
- Израда 
сложенијих 
задатака  
- Подстицање 
саморегулисаног 
учења 

  3.4.1. Ученик уме да претвара 
јединице изведених физичких 
величина у одговарајуће јединице Si 
система.(изведене јединице које 
садрже величине које нису изражене 
у декадном бројном систему). 
3.4.3. Ученик зна шта је грешка 
мерења, ученик зна да се тачност 
мерања повећава са смањењем 
вредности најмањег подеока на 
инструменту, зна да уколико 
понављена мерења дају различите 
резултате средња вредност тих 
резултата представља коначни 
резултат мерења. 
 

МАСА И ГУСТИНА 

- Разговор 
- Огледи 
- Израда 
сложенијих 
задатака  
- Подстицање 
саморегулисаног 
учења 

 2.1.1. Ученик уме да препозна инерцију 
као узрок пјава при  промени брзине 
тела. Пример: Када аутобус кочи... . 
2.1.5. Ученик разуме и примењује појам 
густине, зна да је густина воде 1000 
kg/m3. 
2.6.1. Ученик разуме и примењује 
основне математичке формулације 
односа и законитости у физици. 
Пример: директна и обрнута 
пропорционалност. 

 



 
 

452 

ПРИТИСАК 

- Разговор 
- Огледи 
- Израда 
сложенијих 
задатака  
- Подстицање 
саморегулисаног 
учења 

 2.1.6. Ученик да зна да хидростатички 
притисак зависи од висине стуба 
течности,зна да процени у понуђеној 
ситацији на којој дубини ће бити већи 
или мањи притисак. 
2.4.1. Ученик уме да користи важније 
изведене јединице Si система за 
притисак. 
2.4.3. Ученик уме да користи префиксе 
и претвара бројне вредности физичких 
величина из једне јединице у другу. 
(Пример: kPa, MPa у Pa). 
2.6.1. Ученик разуме и примењује 
основне математичке формулације 
односа и законитости у физици. 
(Пример: директну и обрнуту 
пропорционалност, како притисак 
зависи од силе и додирне површине, 
способан да реши задатак и израчуна 
непознату величину.) 

3.1.3. Ученик зна шта је притисак 
чврстих тела и од чега зависи, зна да 
притисак  чврстих тела зависи од 
нормалне компоненте тежине тела и 
од додирне површине тела и 
подлоге, закључује како се мења 
притисак кад се промени маса и 
величина додирне површине, на 
примеру три квадра идентичних маса 
одреди ко врши већи притисак. 
3.1.4. Ученик разуме и примењује 
концепт притиска у течностима, зна 
да је хидростатички притисак у 
течностима сразмеран производу 
густине и дубине на којој се 
притисак тражи, разуме како се 
притисак преноси кроз течности. 

 
Образовни стандарди који се односе на компетенције које се стичу током изучавања предмета физика у основном образовању су ФИ. 3.7.1, 3.7.2.  Ови 
стандарди су из области Експеримент и налазе се у свакој наставној теми јер нису везани за специфичан садржај него за компетенције које се 
развијају стално. 
3.7.1 Ученик уме да донесе релевантан закључак на основу резултата мерења. 
3.7.2 ученик уме да препозна питање на које можемо да одговоримо посматрањем или експериментом. 
 

МАТЕМАТИКА  

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 
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основни средњи напредни 

ЦЕЛИ БРОЈЕВИ 

Бројевни изрази у 
скупу Z са и без заграде 

-фронтални 
-индивидуални 
-рад у пару 
-групни 

  3.1.1. уме да одреди вредност сложенијег 
бројевног израза; 
3.1.1. уме да одреди вредност сложенијег 
бројевног израза; 
3.2.5. користи једначине, неједначине и 
системе једначина решавајући и сложеније 
текстуалне задатке; 

ТРОУГАО 

Конструкција троугла-

сложени задаци 

-фронтални 
-индивидуални 
-рад у пару 
-мултимедијална 
настава 
-припрема за 
тематске недеље 

  3.3.2. користи основна својства троугла , 
четвороугла, паралелограма и трапеза, 
рачуна њихове обиме и површине на 
основу елемената који нису обавезно 
непосредно дати у формулацији задатка; 
уме да их конструише;  
3.3.6.уме да примени подударност и 
сличност троуглова, повезујући тако разна 
својства геометријских објеката; 

РАЦИОНАЛНИ 
БРОЈЕВИ 

Ред вршења рачунских 
операција са 
рационалним 

бројевима 

-фронтални 
-индивидуални 
-рад у пару 
-групни 
-мултимедијална 
настава 
- припрема за 
тематске надеље 

  3.1.1. уме да одреди вредност сложенијег 
бројевног израза; 
 3.1.1. уме да одреди вредност сложенијег 
бројевног израза; 
3.2.5. користи једначине, неједначине и 
системе једначина решавајући и сложеније 
текстуалне задатке; 
3.5.4. примени процентни рачун у 
сложенијим ситуацијама; 

ЧЕТВОРОУГАО 

Конструкција 
четвороугла 

Разлагање и 
састављање фигура 

-фронтални 
-индивидуални 
-групни 
-мултимедијална 
настава 
- припрема за 
тематске надеље 

  3.3.2. користи основна својства троугла , 
четвороугла, паралелограма и трапеза, 
рачуна њихове обиме и површине на 
основу елемената који нису обавезно 
непосредно дати у формулацији задатка; 
уме да их конструише;  
3.3.6.уме да примени подударност и 
сличност троуглова, повезујући тако разна 
својства геометријских објеката; 

ПОВРШИНА 
ЧЕТВОРОУГЛА И 

ТРОУГЛА 

Површина равних 

-фронтални 
-индивидуални 
-рад у пару 
-мултимедијална 

  3.3.2. користи основна својства троугла , 
четвороугла, паралелограма и трапеза, 
рачуна њихове обиме и површине на 
основу елемената који нису обавезно 
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фигура настава 
- припрема за 
тематске надеље 

непосредно дати у формулацији задатка;  
3.4.1. по потреби претвара јединице мере, 
рачунајући са њима; 

Задаци логично-

комбинаторне природе 

-фронтални 
-индивидуални 
-групни 

  - 

Нестандардни задаци 

-фронтални 
-индивидуални 
-рад у пару 

  - 

 

Задаци који се своде на 
Дирихлеов принцип 

-фронтални 
-индивидуални 
-рад у пару 
-групни 

  - 

 

БИОЛОГИЈА 

Циљеви додатног рада:  
Додатни рад се организује за ученике који показују веће интересовање и жељу за новим сазнањима која превазилазе оквире предвиђене планом и 
програмом, са циљем повезивања и примене научеог у свакодневном животу. 
 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 

ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

II Праживотиње 

 

-практичан рад 
-ПП презентације 
-провера и 
примена знања 

 2.2.4. разуме да је за живот неопходна 
енергија која се производи, складишти 
и одаје у специфичним процесима у 
ћелији и да се то назива метаболизам 

3.2.3. разуме узроке развоја и усложњавања грађе и 
функције током еволуције 
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III Царство 
животиња 

-практичан рад 
-ПП презентације 
-демонстрација 
графиком или 
шемом  
-провера и 
примена знања 

 2.2.8. зна да је неопходна координација 
функција у вишећелијским 
организмима и зна који органски 
системи омогућују ову интеграцију 
2.3.1. разуме основне разлике између 
полног и бесполног размножавања 
2.3.2. разуме механизам настанка зигота 
2.3.5. уочава да постоје разлике између 
јединки исте врсте и различитих врста и 
зна да су оне настале деловањем 
еволуционих механизама 
2.3.6. уочава прилагођеност организама 
и разуме да током еволуције природно 
одабирање доводи до прилагођавања 
организама на услове животне средине 
 

3.2.2. разуме морфолошку повезаност појединих нивоа 
организације и њихову међусобну функционалну 
условљеност 
3.2.3. разуме узроке развоја и усложњавања грађе и 
функције током еволуције 
3.2.6. зна и разуме главне морфолошке и функционалне 
карактеристике органа који информишу организам о 
стању у околини и њихову улогу у одржавању 
унутрашње равнотеже (улога нервног система) 
3.6.1 разуме значај и уме самостално да реализује 
систематско и дуготрајно прикупљање података 
3.6.2 уме да осмисли једноставан протокол прикупљања 
података и формулар за упис резултата 
3.6.5 зна, уз одговарајуће навођење наставника, 
самостално да осмисли, реализује и извести о 
експерименту на примеру који сам одабере 

IV Угроженост  и 
заштита животиња 

 

-практичан рад 
-ПП презентације 
-демонстрација 
графиком или 
шемом  
-провера и 
примена знања 

 2.4.9. разуме значај природних добара у 
заштити природе (националних 
паркова, природних резервата, 
ботаничких башта, зоо-вртова) 

 

V Увод у еволуцију 
живог света 

 

-практичан рад 
-ПП презентације 
-демонстрација 
графиком или 
шемом  
-провера и 
примена знања 

 2.3.5. уочава да постоје разлике између 
јединки исте врсте и различитих врста и 
зна да су оне настале деловањем 
еволуционих механизама 
2.3.6. уочава прилагођеност организама 
и разуме да током еволуције природно 
одабирање доводи до прилагођавања 
организама на услове животне средине 

3.3.5. разуме како различити еволуциони механизми, 
мењајући учесталост особина у популацијама, доводе 
до еволуције 
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ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

 

САДРЖАЈ И ПРОГРАМ ДОДАТНЕ 

НАСТАВЕ 
НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ 
ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 

- Школа 

- Одевање и делови тела 

- Мој дом 

- Путовања 

- читање текста ( lecture du texte), речи и 
изрази (les mots et expressions) ; 
Граматика 

- Промена глагoла ,  
- Презент, блиско прошло/блиско 
будуће време, 
- употреба предлога испред имена 
градова и држава. 
- употреба сажетог и партитивног члана,  
- употреба негације, 
- постављање питања,  
- коришћење предлога у састављању 
реченица, израда паноа. 

-слушање и понављање 
- писање научених речи и реченица 
- групно и појединачно читање 
- усвајање и адекватна примена новог вокабулара  
- савладавање техника читања  
- повезивање појмова 
-препознавање гласова (нарочито оних који не постоје у матерњем језику)  
-правилно изговарање свих гласова и интонација 
-разумевање писаног текста,а то подразумева учење граматичких специфичности  
-правилно коришћење врста речи у реченици, монолозима и дијалозима  
- одговори на питања  
- вежбе слушања (према упутствима повезати појмове, дописати речи које недостају, 
довршити реченицу)  
- попуњавање формулара  
- писање разгледница  
- писање краћих текстова 
-упознавање нових правила фонетике и морфологије 

- Оспособљавање ученика за 
проширење знања у домену 
граматичких форми и 
лексичких структура 
- Помоћ у самосталном писном 
и усменом изражавању кроз 
писање састава и усмене 
презентације на одређену тему  

 

Д. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ  ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

ПРОГРАМ  РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ  
 

План и програм одељенске заједнице 
VI РАЗРЕД 

1. Формирање одељенске заједнице, доношење плана рада 
2. Актуелна питања ученика 
3. Исхрана, улога исхране и правилна исхрана 
4. Потреба да нас други прихвате и начини понашања 
5. Како да боље учимо 
6. Активности у слободном времену 
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7. Правилно понашање, вређање других, претње и физички обрачуни  
8. Однос према школској имовини и животној средини 
9. Уређење учионице 
10. Пројекција видео филма по избору 
11. Шта то значи одговорно доношење одлука 
12. Шетња у природи 
13. Професионална интерсовања ученика 
14. Значај правилне исхране 
15. Разумевање и прихватање потреба других 
16. Прослава дана Светог Саве 
17. Игре по слободном избору 
18. Анализа резултата учења 
19. Пријатељство између дечака и девојчица 
20. Садржај занимања које те интересује 
21. Како да учимо 
22. Како процењујеш сарадњу у твом разреду 
23. Равноправност међу половима 
24. Излет у оквиру разреда 
25. Какав је мој друг, другарица, дружимо се 
26. Шта значи сарађивати са другима 
27. Сређивање непосредне школске околине 
28. Развијање толеранције према разликама у мишљењима и ставовима  
29. Како да ускладиш сопствене поступке са поступцима твојих другара 
30. Љубав и другарство-породични односи 
31. Болести зависности-предавање 
32. Неспоразуми са наставницима и како их решити 
33. Резултати допунске, додатне наставе и слободних активности 
34. Анализа резултата на крају школске године 
35. Сарадња у школи 
36. Шта ми смета у школи- анкета 
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ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА , ДОДАТНЕ И ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ У 
СЕДМОМ РАЗРЕДУ 

 
 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
(4 часа недељно, 144 часа годишње) 
 
Циљ и задаци 

Циљ наставе српског језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост и да напредују ка 
реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа,да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и 
непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и 
заинтересованост за предметне садржаје, као и да овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се 
усмено и писмено правилно изражавати, да упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, 
филмска и друга уметничка остварења из српске и светске баштине.  
Задаци наставе српског језика: 
– стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе српског језика сврха, циљеви и 
задаци образовања, као и циљеви наставе српског језика буду у пуној мери реализовани. 
– развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује 
– описмењавање ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног језика, 
– поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика 
– упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилским могућностима српског језика , 
– оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене и писмене употребе и у 
различитим комуникационим ситуацијама (улога говорника, слушаоца, саговорника и читаоца), 
– развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности, 
– развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и писмено изражавање, богаћење 
речника, језичког и стилског израза 
– увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, логичког и изражајног) и читања у себи (доживљајног, усмереног, 
истраживачког), 
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– оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање књижевноуметничких 
дела разних жанрова, 
– упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из илустрованих енциклопедија и часописа за децу, 
– поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко процењивање прочитаног 
текста, 
– развијање потребе за књигом, способности да се њоме самостално служе као извором сазнања; навикавање на самостално 
коришћење библиотеке (одељењске, школске, месне), поступно овладавање начином вођења дневника о прочитаним 
књигама, 
– поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање сценских остварења (позориште, филм), 
– усвајање основних теоријских и функционалних појмова из књижевности, позоришне и филмске уметности, 
– упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и културног идентитета на делима српске 
књижевности, позоришне и филмске уметности, као и других уметничких остварења, 
– развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује, 
– навикавање на редовно праћење и критичко процењивање емисија за децу на радију и телевизији, 
– подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво 
– подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности (литерарна, језичка, рецитаторска, драмска, 
новинарска секција и др.) 
– васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, солидарности и других моралних вредности, 
– развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и сарадње међу људима.  
Оперативни задаци: 
– систематизација и проширивање знања о врстама речи и граматичким, категоријама променљивих речи о значењу и 
употреби падежа, о врстама глагола 
– систематизација и проширивање знања реченичним члановима, 
– напоредни односи међу реченичним члановима, 
– појам синтагме и састав именичке синтагме, 
– појам актива и пасива, 
– систем независних предикатских реченица, 
– напоредни односи међу независним предикатским реченицама у оквиру  
– комуникативне реченице 
– конгруенција, 
– разликовање кратких акцената и реченични акценат, 
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– основни појмови о старословенском језику, 
– осамостаљивање за анализу лирских, епских и драмских дела,  
– усвајање књижевних и функционалних појмова према захтевима програма, 
– излагање (експозиција), опис и приповедање, 
– технички и сугестивни опис, техничко и сугестивно приповедање, 
– рад на некњижевном тексту, 
– информативно читање и упућивање ученика у читање „с оловком у руци” (подвлачење, обележавање, записивање).  

 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 
ЈЕЗИК 

 

Граматика 
Врсте речи: променљиве и непроменљиве (систематизација и проширивање постојећих знања); подврсте речи. Граматичке 
категорије променљивих речи (код именица: род; број и падеж; код придева: род, број, падеж, вид, степен поређења; код 
променљивих прилога: степен поређења; код глагола: глаголски вид; глаголски облик, лице, број, род, стање, 
потврдност/одричност. Гласовне промене у промени облика речи (нормативна решења). 
Значења и употребе падежа (систематизација и проширивање постојећих знања). Падежи за означавање места завршетка 
кретања и места налажења. Падежна синонимија. 
Врсте глагола: безлични (имперсонални) и лични (персонални); прелазни, непрелазни и повратни. Безличне реченице. Састав 
реченице у вези са врстама глагола (обнављање и проширивање);( граматички) субјекат, предикат (глаголски и именски), 
прави и неправи објекат, логички субјекат. Прилошке одредбе за место, време, начин, узрок, меру и количину. Реченични 
чланови исказани речју и синтагмом. Напоредни односи међу реченичним члановима – саставни, раставни и супротни.  
Појам синтагме. Састав именичке синтагме: главна реч и атрибути. Апозиција. Апозитив. 
Појам актива и пасива. Пасив саграђен са речцом се и пасив саграђен са трпним придевом. 
Независне предикатске реченице – појам комуникативне функције; подела на обавештајне, упитне, заповедне, жељне, 
узвичне. 
Комуникативна реченица као синтаксичка јединица састављена од најмање једне независне предикатске реченице. 
Комуникативне реченице састављене од двеју (или више) независних предикатских реченица у напоредном односу: 
саставном (укључујући и закључни), раставном, супротном (укључујући и искључни).  
Конгруенција – основни појмови. Слагање придева и глагола са именицом у реченици. Конгруентне категорије придева (род, 
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број, падеж) и глагола (лице, број, евентуално род).  
Уочавање разлике између кратких акцената. Реченични акценат. 
Језик Словена у прапостојбини. Сеобе Словена и стварање словенских језика. Стварање старословенског језика: мисија 
Ћирила и Методија. Примање писмености код Срба. Старословенска писма: глагољица и ћирилица. Старословенски 
споменици са српског тла. 
Пример старословенског текста и уочавање његових карактеристичних особина.  
Правопис 
Проверавање, понављање и увежбавање садржаја из претходних разреда различитим облицима диктата и других писмених 
вежби. 
Интерпункција у сложеној реченици (запета, тачка и запета). 
Црта. Заграда. Запета у набрајању скраћеница. 
Навикавање ученика на коришћење правописа (школско издање).  
Ортоепија 
Проверавање и увежбавање садржаја из претходних разреда (разликовање дугих и кратких акцената, дугоузлазних и 
дугосилазних акцената). Вежбање у изговарању краткоузлазног и краткосилазног акцента.  

 

КЊИЖЕВНОСТ  
ЛЕКТИРА 

 

Лирика 
Народна песма: Кујунџија и хитропреља 
Посленичке народне песме (избор)  
Народна песма: Љубавни растанак 
Јован Дучић: Подне 
Милан Ракић: Симонида 
Владислав Петковић Дис: Међу својима 
Сима Пандуровић: Бисерне очи 
Милутин Бојић: Плава гробница 
Десанка Максимовић: Крвава бајка, Стрепња 
Стеван Раичковић: Небо 
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Мирослав Антић: Плави чуперак (избор) 
Добрица Ерић: Песник и Месец 
Васко Попа: Манасија 
Иван В. Лалић: Ветар 
Миодраг Павловић:Светогорски дани и ноћи (избор) 
Александар Сергејевич Пушкин: Волео сам вас  
Епика 
Кратке фолклорне форме (пословице, питалице, загонетке) 
Народна песма: Диоба Јакшића 
Епске народне песме покосовског тематског круга (избор) 
Народна песма: Мали Радојица 
Народна песма: Иво Сенковић и ага од Рибника 
Епске народне песме о хајдуцима и ускоцима (избор) 
Народна приповетка: Златна јабука и девет пауница 
Свети Сава: Писмо игуману Спиридону 
Свети Сава у књижевности (избор из Савиних списа, народних прича и предања; народне и ауторске поезије о Св. Сави) 
Доситеј Обрадовић: Живот и прикљученија (одломак) 
Стефан Митров Љубиша: Кањош Мацедоновић (одломак) 
Јанко Веселиновић: Хајдук Станко 
Стеван Сремац: Поп Ћира и поп Спира 
Радоје Домановић: Мртво море( одломак) 
Вељко Петровић: Јабука на друму 
Павле Угринов: Стара породична кућа 
Пеђа Милосављевић: Потера за пејзажима (одломак) 
Иво Андрић: Прича о кмету Симану (одломак) 
Антон Павлович Чехов: Чиновникова смрт 
Антоан де Сент Егзипери: Мали принц 
Ана Франк: Дневник (одломак)  
Драма 
Јован Стерија Поповић: Покондирена тиква 
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Бранислав Нушић: Власт (одломак) 
Љубомир Симовић: Бој на Косову (одломак)  
Допунски избор 
Борисав Станковић: Наш Божић (одломак) 
Бранко Ћопић: Доживљаји Николетине Бурсаћа 
Иво Андрић: Панорама, Немири (избор) 
Антоније Исаковић: Кашика 
Гроздана Олујић: Звезда у чијим је грудима нешто куцало 
Данило Киш: Ливада у јесен 
Милорад Павић: Руски хрт (одломак) 
Тургењев: Шума и степа 
Алфонс Доде: Писма из моје ветрењаче  
Исак Башевис Сингер: Приповедач Нафтали и његов коњ Сус (одломак) 
Корнелија Функе: Срце од мастила (одломак) 
Са предложеног списка, или слободно, наставник бира најмање три, а највише пет дела за обраду.  
Научнопопуларни и информативни текстови 
Вук Стефановић Караџић: Живот и обичаји народа српског – Обичаји о различнијем празницима 
Павле Софрић Нишевљанин: Главније биље у веровању Срба (јабука) 
Уметнички и научнопопуларни текстови о природним лепотама и културноисторијским споменицима Србије (избор) 
Giorgio Vasari: Портрети великих сликара и архитеката (поглавље о Леонарду да Винчију)  
Избор из књига, енциклопедија и часописа за децу.  
Са наведеног списка обавезан је избор најмање два дела за обраду.  
Тумачење текста 
Оспособљавање ученика за што самосталнији приступ књижевном тексту: истраживање одређених вредности са становишта 
уоченог проблема, доказивање утисака и тврдњи, запажања и закључака подацима из текста. 
Тумачење епских дела: уочавање узрочно-последичних веза поетских мотива и њихове функције (логичко и естетско 
условљавање сваке појединости). 
Уочавање одлика фабуле (миран и динамичан ток радње) и композиције (увод, заплет, врхунац, расплет – без 
књижевнотеоријских дефиниција).Однос сижеа и фабуле. Уоквирена фабула. Увођење ученика у потпунију анализу ликова 
(дијалог, унутрашњи монолог, физичке и карактерне особине, поступци), тематике (тематска грађа, главна тема; друге теме), 
мотива и песничких слика (психичка стања, драматичне ситуације, атмосфера, пејзажи). Тумачење идејног слоја текста. 
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Упућивање ученика у друштвено-историјску условљеност уметничког дела и однос писца према друштвеној стварности.  
Анализа лирских дела: упућивање ученика у анализу мотива (међусобни однос и повезивање, удруживање у поетске слике). 
Уочавање међусобне условљености исказаних осећања, поетске слике, песничког језика и стила и тумачење песничких 
порука.  
Проучавање драмских дела: упућивање ученика у анализу битних одлика драмских дела (дијалог, монолог, ремарке, драмска 
радња, ликови); сличности и разлике у односу на лирска и епска дела.  
Књижевнотеоријски појмови  
Лирика 
Функција мотива у композицији лирске песме. 
Језичко стилска изражајна средства: симбол, метафора, алегорија; словенска антитеза. 
Слободни стих. 
Основне лирске врсте; однос народне и ауторске лирике. Љубавна, елегична и рефлексивна песма. Посленичке народне 
лирске песме. 
Песма у прози.  
Епика 
Фабула и сиже. Уоквирена фабула. Статички и динамички мотиви. 
Композиција и мотивација. Епизода.  
Идејни слој књижевног текста. Хумор, иронија и сатира у епском делу. 
Врсте карактеризације књижевног лика.  
Унутрашњи монолог. 
Дневник. Легендарне приче. Врсте романа. 
Драма 
Драмска радња; етапе драмске радње: увод, заплет, врхунац, перипетија, расплет. Драмска ситуација. 
Дидаскалије (ремарке) у драмском делу. 
Врсте комедије: комедија карактера и комедија ситуације. 
Драма у ужем смислу.  
Функционални појмови 
Подстицати ученика на схватање и усвајање функционалних појмова: естетско, морално, психолошко, социјално, елегично, 
вишезначно, релативно, аналитичко, синтетичко, аргументовано.  
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Читање 
Усавршавање изражајног читања у складу са природом уметничког и неуметничког текста; вођење ученика у самосталном 
припремању за изражајно читање проучавањем обрађеног и необрађеног уметничког текста (условљеност ритма и темпа, 
јачине гласа, логичких и психолошких пауза, реченичног акцента).Читање и казивање по улогама. 

 
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

 
Основни облици усменог и писменог изражавања 
Подела текстова (и облика изражавања) према основној сврси: излагање (експозиција), опис (дескрипција) и приповедање 
(нарација) као три од пет главних врста текстова. Технички опис (давање објективних обавештења о томе како нешто 
изгледа) и сугестивни опис (у уметничком делу). Техничка нарација (упутства, објашњења како нешто функционише) и 
сугестивна нарација (у уметничком делу). 
Експозиција: писање обавештења из текућег школског живота; најава догађаја; интервју. 
Технички и сугестивни опис: описивање неког предмета/објекта из околине, из ентеријера и екстеријера (по сопственом 
избору) – најпре објективно (технички опис), а затим изражавајући сопствене утиске (сугестивни опис). Бирање појединости 
у зависности од сврхе описа. Опис лика из околине или књижевног дела – технички или сугестивни опис (по избору), уз 
вођење рачуна о стилским вредностима описивања. 
Техничка нарација: сачињавање упутства за обављање неког посла (по сопственом избору).  
Писање честитке, позивнице, захвалнице, и-мејл порука.  
Препричавање текста са променом редоследа догађаја (ретроспектива) – по самостално сачињеном плану. Увежбавање 
сажетог препричавања уз замењивање граматичког лица (у првом и трећем лицу). 
Причање о стварном или измишљеном догађају уз коришћење приповедања, описивања и дијалога. Анализа одабраних 
текстова у којима преовлађује говор ликова ради бољег схватања дијалога као облика казивања, преиначавање управног 
говора у неуправни.  
Усмена и писмена вежбања 
Вежбе на некњижевном тексту: проналажење и издвајање основних информација у тексту. Повезивање информација и 
идеја изнетих у тексту. Извођење закључка заснованог на тексту. Проналажење, издвајање и упоређивање информација из 
два краћа текста или више њих. 
Сажимање текста. Писање резиме (сажетка). 
Развијање флексибилне брзине читања у себи у зависности од текста.Увођење ученика у информативно читање ради 
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налажења одређених информација (у уџбеницима других предмета, у новинским чланцима, у књизи из лектире, у дописима, 
огласима, обавештењима и сл.) и упућивање ученика у читање с оловком у руци (подвлачење, обележавање, записивање и 
друго). 
Синтаксичке вежбе: вежбе у употреби различитих падежа (предлошко-падежних конструкција) за исто значење (падежна 
синонимија). Вежбе у употреби одговарајућих падежних облика (с обзиром на различите дијалекатске основе). Отклањање 
грешака у конгруенцији. 
Лексичке вежбе: исказивање особина предмета (у оквиру описивања), односно исказивање радњи (у оквиру приповедања) 
одговарајућим придевима и прилозима, односно глаголима. Коришћење стилски неутралних и експресивних речи. 
Коришћење речника српског језика. 
Читање и разумевање нелинеарних елемената текста: легенде, табеле.  
Осам домаћих писмених задатака и њихова анализа на часу. 
Четири школска писмена задатка, писана ћирилицом (један час за израду и два часа за анализу задатака и писање побољшане 
верзије састава).  

 
 

Табеларни приказ оријентационог распореда градива 
Према овако сачињеном распореду рада по месецима, градиво ће се обрађивати у оквиру девет  
наставних тема, по предвиђеним наставним областима: 
 

НАСТАВНЕ 
ТЕМЕ 

I II III IV V V VI VII VIII IX УКУПНО 
144 часа 

КЊИЖЕВНОСТ 6 7 6 7 5 4 6 8 8 4 61 

ЛЕКТИРА 6 7 6 7 5 4 6 8 8 4 61 

ЈЕЗИК 9 4 5 6 10 7 7 2 2 3 55 

ГРАМАТИКА 7 3 4 5 5 4 6 8 8 4 61 

ПРАВОПИС 1 1 1   1 1    5 

ОРТОЕПИЈА 1   1 1  1   1 5 

ИСТОРИЈА 
ЈЕЗИКА 

    4 2     6 

ЈЕЗИЧКА 3 6 2 5 2 1 5 2 6  33 



 
 

467 

КУЛТУРА 
УСМЕНО 
ИЗРАЖАВАЊЕ 

3 2 1 1 1   1 1  10 

ПИСМЕНО 
ИЗРАЖАВАЊЕ 

 4 1 4 1 1 5 1 5  22 

ОСТАЛИ 
ЧАСОВИ 

         1 1 

УКУПНО 
ОБРАДЕ 

9 9 8 9 8 5 10 8 7 3 76 

УКУПНО 
УТВРЂИВАЊА 

9 8 5 9 4 7 8 4 9 4 67 

ОСТАЛО          1 1 

 
 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Циљ 

       Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост и да напредују ка реализацији 
одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и 
образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да овладају 
комуникативним вештинама и развију способности и методе учења страног језика. 
Задаци наставе страног језика у основном образовању стога јесу:  
- стварање разноврсних могућности  да кроз различите садржаје и облике рада током наставе страног језика сврха, циљеви и задаци образовања, 

као и циљеви наставе страног језика буду у пуној мери реализовани 
- развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова,  
- стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости 

и навикавање на отвореност у комуникацији,  
- стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика.  
- ученик треба да усвоји основна знања из страног језика која ће му омогућити да се у једноставној усменој и писаној комуникацији споразумева са 

људима из других земаља,  
- ученик треба да усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који учи, 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 и културама. Ученик развија радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима других језика. 
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Општи стандарди 
        Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и 
културама. Ученик развија радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима других језика. 
Разумевање говора 
Ученик разуме и реагује на усмени текст у вези са темама, ситуацијама и комуникативним функцијама предвиђеним наставним програмом. 
Разумевање писаног текста 
Ученик чита са разумевањем писане и илустроване текстове у вези са темама, ситуацијама и комуникативним функцијама предвиђеним наставним 
програмом. 
Усмено изражавање 
Ученик самостално усмено изражава ситуације и комуникативне функције у вези са темама предвиђеним наставним програмом. 
Писано изражавање 
Ученик се у писаној форми изражава у вези са темама и ситуацијама и 
комуникативним функцијама предвиђеним наставним програмом, поштујући правила писаног кода. 
Интеракција 
Ученик остварује комуникацију и са саговорником размењује информације у вези са темама, ситуацијама и комуникативним функцијама предвиђеним 
наставним програмом, поштујући социокултурне норме интеракције. 
Медијација 
У комуникативним контекстима, који укључују говорнике учениковог првог језика (Л1) и циљног језика (Л2), преноси и преводи кратке поруке (у 
усменој и писаној форми) у складу са потребама комуникације. 
Знања о језику 
Ученик препознаје принципе граматичке и социолингвистичке компетенције уочавајући значај развијања личних стратегија учења страног језика. 
    Развијање социо-културне компетенције 
             Поред сазнања о основним чињеницама везаним за историју, географију, културу и уметност земаља чији језик учи, ученик треба да стекне увид, у 
оквиру поља свог интересовања и искуства, у сличности  и разлике у навикама (вербална и невербална комуникација), обичајима, менталитету и 
институцијама између наше земље и земаља чији језик учи. 
Евалуација 

Елементи који се оцењују не треба да се разликују од уобичајених активности на часу. Исто тако оцењивање треба схватити као саставни део 
процеса наставе и учења, а не као изоловану активност која подиже ниво стреса код учеика. Оцењивањем и евалуацијом треба да се обезбеди 
напредовање ученика у складу са оперативним задацима и  квалитет и ефикасност наставе. Оцењивање  се спороводи са акцентом на  провери 
постигнућа и савладаности ради јачања мотивације, а не на учињеним грешкама. Елементи за проверу и оцењивање: 

- разумевање говора 
- разумевање краћег писаног текста 
- усмено изражавање 
- писмено изражавање 
- усвојеност лексичких садржаја 
- усвојеност граматичких структура 
- правопис 
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- залагање на часу 
- израда домаћих задатака и пројеката (појединачних, у пару и групи) 

Начини провере морају бити познати ученицима, односно у складу са техникама, типологијом вежби и врстама активности које се примењују 
на редовним часовима. Предвиђена су два писмена задатка, по један у сваком полугодишту. 

 
 
Ред. број 
наставне 
теме 

НАСТАВНA ТЕМА / ОБЛАСТ 

Број 
часова   
по теми 

Број часова за 

обраду 
остале 
типове 
часова 

I All About us 4 1 3 

II Crime 6 3 3 

III The Media  8 4 4 

IV Education 7 3 4 

V The Environment 8 4 4 

VI Relationships 7 3 4 

VII Interests 8 3 5 

VIII Inventions and Discoveries 7 4 3 

IX Travel 8 4 4 

Провера 
знања 

Писмени и контролни задаци 9 0 9 

 Укупно: 72 29 43 

 
 

НАСТАВНА ТЕМА  И САДРЖАЈ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА ПРОГРАМА 

ГРАМАТИКА 
Глаголски облици (Садашње просто 
време,Садашње трајно време, Прошло просто 
време,Будуће просто време –будући планови и 

презентација наставних садржаја 
интерактивно учење 
препознавање и примена граматичких садржаја  
рад у пару 

 -разумевање  текстова  и  упутстава и  реаговање  на  
одговарајући  начин 
- разумевање везе између сопственог залагања и постигнућа 
у језичким активностима, 
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намере-going to, Садашњи перфекат, used to) 
модални глаголи (should, shouldn’t, must, 
mustn’t, have to, don’t have to) 
Изрази за количину 
Број и род именица 
Односне заменице 
(who, what, which, that) 
Question tags 
He is here, isn’t he? 
Први и други тип кондиционала 
He will study, if he wishes to. 
He would study if he wished to. 
        Заменице 
        Possessive Pronouns (mine) 
     Personal pronouns (you) 
      Reflexive pronouns (myself) 
      Demonstrative pronouns (this) 
      Interrogative pronouns (whose) 
      Relative pronouns (that, which) 
      Indefinite pronouns (all, one) 

групни рад  на задату тему 
израда пројеката 
израда паноа 
приближавање граматичких садржаја из угла 
свакодневнице 
утврђивање и систематизација путем штампаног 
материјала, радне свеске и мини тестова  
квиз 
корелација и позивање на стечено знање из 
граматике матерњег језика 
начини реализације уз помоћ визуелног и аудио 
материјала 
допунска и додатна настава 
-    описује различитости 
-    постављање питања и давање исказа у       
основној комуникацији;  
-    лексика,  
-    нови граматички појмови,  
-    писање кратких реченица. 
-     исказивање једноставне усмене поруке;  
-     савладавање технике читања;  
-     описи појмова;  
-     лексика,  
-     нови граматички појмови 

- уочавање  сличности и разлике између матерњег и страног  
језика који учи, 
- покушава да одгонетне значење на основу контекста и 
проверава питајући неког ко добро зна ( друга, наставника) 
- обраћање пажње на речи и изразе који се више пута 
понављају, као и на наслове и поднаслове у писаним 
текстовима, 
- уколико не зна појам на страном језику, покушава да је 
изрази мимиком док не добије помоћ од друга или 
наставника, 
-интерпретација и практична  примена стечених  знања 
-упознавање , представљање  себе  и  других 
-изражавање  припадности 
--исказивање једноставне усмене поруке;  
-савладавање технике читања;  
- описи појмова;  
- лексика,  
- нови граматички појмови унутар познате реченице 
 
 
 

ВОКАБУЛАР И ИЗГОВОР 
Вођење сопственог речника  
(писање нових речи по новим насловима и 
текстовима који се изучавају) 
Подела по врстама речи 
Глаголи (инфинитив, прошло време, партицип) 
Именице 
Придеви 
Предлози 
Упитне речи 
Имитирање изговора говорника којима је 
енглески језик матерњи, а долазе из различитих 

читање наглас 
вежбе са акцентовањем 
вођење сопственог речника 
провера речи 
рад у пару (дијалог) 
вежбања са захтевом отклањања грешке слушање 
и реаговање на упутства наставника или са аудио 
записа 
симулација дијалога 
именовање научених појмова и израза уз често 
групно понављање 
драмска игра, рад у пару 

- Уме да нађе задату реч на страном језику у свом речнику 
или у штампаном издању, 
- Уме да нађе синоним задате речи на страном језику, 
- Тражи одговарајући израз са матерњег на израз у страном 
језику 
- Исправља друга уколико погреши 
 

http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#licne
http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#povratne
http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#pokazne
http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#upitne
http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#relat
http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#neod
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делова света ( нагласак – Аустралија, Америка, 
Канада, Велика Британија) 

симулација ситуација, рад на групном пројекту 
  

ЧИТАЊЕ И СЛУШАЊЕ СА РАЗУМЕВАЊЕМ 
Разумевање краћег текста до 100 речи (уџбеник 
или додатни материјал) 
Краћи дијалози до 10 реплика  
( питања и одговори) 
 Издвајање кључних информација после 
слушања текста  
Разумевање и одговарање на усмене поруке ( 
давање наредбе или извршавање) 

примена аудио и видео записа 
индивидуална и групна анализа текста 
припрема  питања у вези са прочитаним или 
одслушаним текстом 
препричавање прочитаног текста 
дискусија 
вежбе слушања, повезивање предмета са сликом 
израда постера на задату тему  
поступање по датом задатку 

-  Може да изрази утиске и осећања о кратком прилагођеном 
књижевном тексту, 
-  Уме да користи вербална и невербална средства 
изражавања, 
-   Уз помоћ наставника континуирано ради на усвајању и 
примени општих стратегија учења (генерализација, 
индукција, дедукција, инференција и позитивни трансфер) 
- може да употреби реч сличног значења или приближног 
уместо непознате. 

ПИСАЊЕ И ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 
Попуњавање текстова ( песма из уџбеника, 
упитник...) 
Тестови ( граматичке целине, вокабулар) 
Квизови  и анкете  ( online или на часу) 

кратки описи 
диктати 
преписивање текстова 
правила интерпункције и правописа 
коришћење интернета и других средстава писмене 
комуникације 
подстицање креативности кроз писање кратких 
песама и причица 
-  игрица размене писаних порука 

-  Правилно пише страну реч, 
-  Уме да у писаној форми изражава краће садржаје у вези са 
темама предвиђеним наставним програмом, поштујући 
правила писаног кода, 
-  Уме да попуњава краћу анкету везану за обим вокабулара 
који поседује, 
-   Уме да попуњава реченицу везану за познату фразу, 
-   Уме да попуњава реченицу везану за граматичку целину 
која се изучава 
-   Писање дневника 

КОНВЕРЗАЦИЈА 
Дебата 
дискусија на задату тему ( дијалог или у групи) 
Јавна презентација ученичких пројеката ( 
пројекти на задате теме ) 
Драматизација (скечеви везани за претходно 
учену целину ) 
Замена улога ( ученик у улози наставника 
предавача ) 

коришћење припремљеног текста за разговор, 
коришћење интернета у сврху тражење 
фотографија и текста на задату тему 
рад у Power Point-у, 
припрема питања и одговора уз консултацију са 
наставником 

Разумевање  и давање једноставних упутстава и команди, 
Молбе и изрази захвалности, 
Преноси трећој особи  основно значење исказаног у оквиру 
набројаних комуникативних функција, 
-     тражење и давање обавештења;  
-     описивање и именовање предмета;  
-     изражавање припадности;  
-     препознавање историјских појмова 
 

 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ 
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Jeзик: 
Граматика 
 
-Глаголски облици:  
-будуће време (Футур) 
-презент (Садашње 
трајно време, Просто 
садашње време, 
Садашње свршено 
време) 
-прошло време (Просто 
прошло време, Прошло 
трајно време, фраза 
Used to+инфинитив) 
(упитни и одрични 
облик) 
 
-Компарација прилога 
-Први и други 
кондиционал 
-Садашњи и прошли 
пасив 
-Модали (Have to/Has 
to/Mustn’t) 
-Question Tags 
-Односне заменице 
 
-Правопис 
(интерпункција у 
сложеној реченици, 
црта, цртица, заграда, 
запета, сложенице, 
знаци навода, 
коришћење правописа,  
скраћенице и акроними, 
дијалекти и регионалне 
варијанте -британски и 

 -рад у пару 
 - групни рад  на 

задату тему 
-презентација 
наставних 
садржаја 

 -интерактивно 
учење и online 
квизови 

 -препознавање и 
примена 
граматичких 
садржаја  

 -израда пројеката 
и паноа 

 -утврђивање и 
систематизација 
путем штампаног 
материјала (радне 
свеске, мини 
тестови, квиз) 

 -корелација и 
позивање на 
стечено знање из 
граматике 
матерњег језика 

 -корелација са 
другим страним 
језиком 

 -начини 
реализације уз 
помоћ визуелног и 
аудио материјала 

 -допунска и 
додатна настава 
- одговарање на 
питања у вези са 
текстом који 
ученици имају 
пред собом 

- Може да промениглагол по 
лицима уз помоћ наставника 
-Уме да препозна у ком 
времену се налази глагол 
-Ученик препознаје разлику 
између правилних и 
неправилних глагола 
- Ученик препознаје одрични и 
упитни  глаголски облик  
- Ученик зна функцију 
степеновања прилога 
 
-ученик зна да препозна 
кондиционале на основу 
глаголских времена 
 
-ученик препознаје односне 
заменице и везује их за бића и 
предмете 
 
- ученик зна значење модалних 
глагола и зна да су праћени 
глаголом у инфинитиву 
 
-Ученик препознаје упитно-
одричну фразу „Зар не?“ и 
разуме механизам употребе 
исте 

-Може да самостално да промени 
глагол по лицима 
 
- Уме самостално да промени глагол 
у датом глаголском облику  
 
- Ученик самостално употребљава 
правилне и неправилне глаголе у 
краћим реченицама.  
 
- Ученик самостално упоређује 
прилоге 
 
-ученик употребљава адекватну 
врсту односне заменице 
 
-Ученик самостално користи 
условне реченице првог и другог 
типа 
 
-ученик самостално употребљава 
адекватне облике модалних глагола 
у краћим, познатим реченицама 
 
-ученик употребљава упитно-
одричну фразу „Зар не?“ у 
oдговарајућем глаголском времену у 
познатим реченицама 

-Може  да употреби глагол у 
једноставнијим реченицама 
-Може да састави самостално 
једноставнију реченицу у датом 
времену или да одговори на питање 
-Самостално одговара на питања, 
користи одричан  облик приликом 
склапања реченице 
 
-ученик правилно користи 
односнезаменице приликом писменог 
и усменог изражавања 
 
-ученик самостално користи правилне 
и неправилне глаголе унутар 
сложених реченица 
 
-ученик самостално користи у 
реченици адекватан облик прилога 
(компаратив/суперлатив) 
 
-Ученик самостално користи модалне 
глаголе унутар сложенијих реченица 
 
-ученик самостално употребљава 
упитно-одричну фразу „Зар не?“ у 
oдговарајућем глаголском времену 
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амерички енглески) 
 
 
 
 
Језичко изражавање 

 
- усмено изражавање 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разумевање писаног 

 -разговор на 
задату тему 
(дијалог или рад у 
групи), 

 -читање дијалога 
по улогама, -
понављање фраза 
и израза 
 

 -преписивање 
текстова 
-кратки описи 
 
-слушање и 
реаговање на 
упутства 
наставника или са 
аудио записа 

 драмска игра,  
 -рад у пару 
 -симулација 

ситуација,  
 -именовање 

научених појмова 
и израза уз често 
групно понављање 

 -читање наглас, 
-гласно 
понављање, 
појединачно и 
групно 

 -слушање,  
 -читање наглас 

- одговарање на 

- Формулише молбе и извињења 
уз коришћење модалних глагола. 
-Уз дуже паузе и уз помоћ 
саговорника, саопштава основне 
информације о себи и свом 
непосредном окружењу, тражи 
одређени предмет, користећи 
кратке једноставне исказе. 
Саопштава саговорнику 
основне информације 
о:пријатељима, себи, 
плановима за будућност, 
местима, школи, окружењу, 
цртаним филмовима 

-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.) 
Разуме кратке поруке које се 
односе на једноставне 
информације и непосредно 
окружење (нпр. писма, мејлови 
итд.) 
 

-Успева да поведе и/или одржи разговор 
на блиске и познате теме. Води 
разговор на теме о  
себи свакодневним активностима, о 
људима стварима и окружењу, о 
стварима које уме и не уме да ради 
и о правилима понашања у школи, 
о животу у прошлости, о познатим 
местима и стварима, о будућим 
догађајима. 
 
-Размењује основне информације о 
плановима и обавезама. 
Разумљиво изговара речи користећи 
једноставне граматичке елементе. 

-Једноставним језичким средствима 
пореди људе, ствари и појаве. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Разуме општи смисао и главне 
информације у краћим порукама, 
писмима, мејловима о блиским темама. 

-Течно и с лакоћом описује себе и 
околину, школски контекст и приватан 
живот.Уме да поставља неколико 
повезаних питања у низу на познате 
теме, изговарајући правилно гласовне 
групе.  
Користи најчешће граматички 
правилно глаголе, придеве и именице. 
 
 
-Учествује у неформалном и формалмном 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Разуме општи смисао и може да издвоји 
већину релевантних информација у 
порукама, писмима и мејловима о 
блиским темама. 



 
 

474 

текста 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-разумевање говора 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- писано изражавање  
 
 
 

питања у вези са 
текстом који 
ученици имају 
пред собом 
 

 -диктати 
-слушање звучних 
и видео записа 
 
 
 
 
 
-писање есеја, 
писања,  
-опис особа и 
ситуација 
-попуњавање 
упитника 
 
 
 
 
-превод 
појединачних речи 
и текстова 
-На матерњем језику 
преноси 
саговорнику општи 
смисао јавних 
натписа и краћих 
текстова опште 
информативне 
природе (плаката, 
транспарената, 
јеловника...) 

- Разуме општи смисао и 
најважније информације у 
једноставним врстама 
текстова(кратке приче, извештаји, 
огласи, временске прогнозе и сл.) 
уз одговарајуће илустративне 
елементе. 
 
 
 
 
-Разуме једноставне поруке и 
питања која се односе на 
једноставне информације и 
непосредно окружење 
-Разуме описе људи, гардеробе 
радних навика 
 
-Разуме предмет једноставног 
разговора других лица о познатим 
/ блиским темама (нпр.личне и 
породичне ствари, непосредно 
окружење) уколико се говори 
споро и разговетно. 
 
 
 
-Уме да напише кратку причу у 
прошлом времену везано за 
распуст или догађај, користећи 
дате фразе или питања 

-Пише најједноставније 
податке о себи и лицима из 
свог блиског окружења, у 
обрасцима, упитницима или 
табелама дописујући по једну 

 
-Разуме краће низове (2–3) упутстава 
која се тичу његових непосредних 
потреба (нпр.оријентација у простору, 
употреба уређаја и апарата, правила 
игре и сл.), праћена визуелним 
елементима. 
. 
- Разуме општи смисао једноставних 
књижевних текстова прилагођених 
узрасту и интересовањима 
 
 
-Разуме основни смисао и главне 
информације из   радио и 
телевизијскихемисија о познатим и 
узрасно адекватним темама, уколико се 
говори споро и разговетно. 
 
-Разуме краћа питања и неколико 
реченица изговорених споријим 
темпом. 
 
-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 
 
Писаним путем доставља/тражи или 
преноси детаљније информације, 
обавештења или податке о себи и 
другима. 
 
-Описује искуства, активности и 
догађаје из прошлости користећи 

-Разуме разлику између америчког и 
британског енглеског језика 
 
- Разуме општи смисао и главне 
информације различитих врста текстова са 
интернета или других писаних медија који 
су у складу са узрастом  и 
интересовањима ученика. 
 
-Разуме главне идеје, поруке и специфичне 
информације адаптираних верзија 
белетристике за младе. 
-Разуме саопштења, упутства, молбе 
које 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 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 
-Пише обична и електронска писма у 
којима са пријатељима и познаницима 
договара активности  и једноставним 
језичким средствима обрађује/спомиње 
узрасно релевантне теме. 
-Саставља интервју 
- Прецизно описује искуства, активности и 
догађаје из садашњости и прошлости у 
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-медијација 

или две речи 

-Пише кратке и једноставне 
поруке (нпр. СМС, имејл, објаве 
на друштвеним мрежама) у којима 
се захваљује, извињава или нешто 
честита. 
На матерњем језику саопштава 
основну тему и најопштији 
садржај кратког писаног текста на 
страном језику. На матерњем 
језику преводи унапред задате 
појединачне речи, краће фразе 
и реченице 
 
-На матерњем језику саопштава 
основну тему и најопштији 
садржај кратког усменог исказа 
нас траном језику. 
 
 

једноставније језичке структуре и 
увежбану лексику. 
 
-Саставља краћет екстове о себи, својој 
породици и непосредном окружењу. 
 
 
 
На матерњем језику преноси 
саговорнику општи смисао и 
појединачне информације краћих и 
једноставнијих писаних текстова 

-На матерњем језику саопштава основну 
тему и најважније информације краћег 
усменог исказа. 

-На матерњем језику саопштава основну 
тему и најважније информације краћег 
писаног текста. 
-Уме да преводи кратке мејлове и 
спортске резултате 

виду дескриптивних и наративних 
текстова користећи познате сложеније 
језичке структуре и адекватну лексику. 
-Пише кратке приче од понуђеног језичког 
материјала на узрасно адекватне теме. 
 

-Уме да преводи песме и енглеске 
титлове филмова који је гледао  

-Уме на страном језику да саопштава 
информације добијене на матерњем 
језик у вези с блиским 
комуникативним ситуацијама и 
познатим темама 

-На матерњем језику саопштава основну 
тему и појединачне информације нешто 
опширнијег усменог исказа, примереног 
узрасту и интересовањима. 
 

Интеркултурна 
компетенција 
 

 
-драмска игра 
-симулација 
ситуација 
-видео записи 
-обележавање 
празника држава у 
којима је енглески 
језик службени 

Познаје основне појаве 
свакодневног живота циљних 
култура (нпр. начин 
исхране, разонода). 

-Зна за регије и државе у којима се 
страни језик користи као 
већински. 
-Зна празнике који се обележавају 
у Америци и Великој Британији 
 

  

Препознаје да постоји повезаност појава 
из прошлости са појавама из 
садашњости циљних култура. 
-Разуме и описује сличности и 
разлике у свакодневном животу 
(нпр. начин исхране, радно време, 
навике, празници, разонода). 

-Познаје животне услове који владају у 
појединим екосистемима света (клима, 
географске одлике и сл.) где се користи 
страни језик. 
-Зна празнике и датуме када се 
обележавају у Америци и Великој 
Британији. 

-Разуме основне сличности  и разлике 
између своје и циљних култура у 
различитим аспектима свакодневног 
живота и прихвата постојање разлика. 
 
-Препознаје неколико најзначајнијих 
личности и историјских догађаја 
везано за земље у којима је енглески 
језик матерњи. 
 
Познаје положај циљног језика у 
глобалном контексту и код нас. 
-Зна празнике и историју постанка истих у 
Америци и Великој Британији 
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ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Задаци образовно- васпитног рада у настави ликовне културе састоје се у стварању разноврсних могићности кроз различите садржаје и облике рада и 
развијању ученикових способности за: 

- коришћење свих ликовних елемената, 
- ликовни стваралачки рад, 
- коришћење различитих матаријала 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 и аперцепцију, 
- критичко мишљење, 
- оплемењивање животног и радног простора, 
- активно стваралачко деловање у културном и уметничком животу средине, 
- активно естетско унапређење своје околине и очување природе, баштине завичаја и домовине, 
- неговање укупних људских достигнућа, 
- и да подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем друштва и карактером овог 

наставног предмета. 
Оперативни задаци 

Ученици треба да: 
- проширују искуства у ликовном изражавању и развију ликовно- естетски сензибилитет за: арабеску, пропорције,  

композицију и простор, обједињавање покрета игре и звука и фотографију; 
- упознају основне елементе ликовне организације и припреме се за самостално и колективно преобликовање одређеног простора; 
- - и да подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем друштва и карактером 

овог наставног предмета упознају вредности споменика културе и своју културну баштину. и да подстиче и развија учениково стваралачко 
мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета 

 

НАСТАВНА ТЕМА НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИСХОДИ(СТАНДАРДИ) 

ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ 

АРАБЕСКА 

- Арабеска- обрада 
 - Арабеска- 
практична вежба и  
   естетска анализа             

- вербално- текстуалне 
методе ( кроз разговор и 
дискусију са ученицима 
обрадити појам арабеске и 
орнамента, сличности и 
разлике...) 
- илустративнна метода ( 
кроз конкретне примере из 
историје уметности 

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 

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. 

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 
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назначити утицај других 
култура- Сирије, Египта, 
исламских култура.. 
корелација са историјом и 
музичком културом ) 
- практично- 
демонстративне методе ( по 
моделу из природе- цвет, 
грана, корење ученици 
треба да откривају и 
разумеју ликовни проблем 
арабеске) 
- креирење вежби 
- подстицање, коректура, 
естетска анализа и 
вредновање; 

ирадове других (нпр. исказује 
утисак) 
 ЛК.1.2.3. 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 

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 

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 
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ЛК.3.3.4. разуме међусобну 
повезаност и утицај уметности и 
других области живот 

Пропорције 
 - Пропорције- 
обрада 
 - Пропорције- 
практична вежба и  
естетска анализа 

- вербално- текстуалне 
методе ( кроз  разговор и 
дискусију са ученицима 
обрадити појам пропорције 
као ликовног елемента и 
његов значај у области 
теорије обликовања 
уметничког дела ) 
- илустративна метода ( кроз 
кратак осврт на уметничко, 
светско и наше, наслеђе- 
барока, европске ум. XII и          
XIII века, француског 
сликарства- неокласицизма, 
романтизма, реализма, 
импресионизма и 
постимпресионизма као и 
корелацијом са 
математиком, физиком и 
биологијом наводити 
ученике да врше селекцију 
тј. да узимају оне елеменате 
модела који најадекватније 
представљају ликовни 
проблем) 
- практично- 
демонстративне методе ( 
конкретна демонстрација 
уметничког дела и модела 
из природе- трагање за 
самим ликовним проблемом 
подстиче на визуелни 
доживљај као могућ пример 
решења ликовног проблема- 

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.1.3.1. 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 

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 
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 
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пропорције)  
- креирање вежби 
- коректура, естетска 
анализа и оцењивање  
-корелација са биологијом 

животу 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 живот 

Композиција и 
простор 
- Равнотежа облика и 
масе у простору                                                
- обрада 
- Равнотежа боје у 
простору  -  обрада 
- Компоновање 
величина у простору                                               
-  обрада 
- Компоновање више 
ритмичких целина 
различитог значења у 
простору                                  
-  обрада 
- Понављање и 
степеновање облика 
у простору                                  
-  обрада 
- Контраст, светлина 
површина и облика у 
одређеном простору- 

- вербално- текстуалне 
методе ( кроз разговор и 
дискусију са ученицима 
указати на значај појма 
композиције- као 
организацију и однос- 
пропорције разних 
елемената у одређеном 
простору- уметничком, 
животном, природном....) 
- илустративна метода ( 
илустровати проблем 
целине најтипичнијим 
делима уметничког наслеђа- 
различита тумачења 
простора у византијском и 
ренесансном, као и у 
модерном сликарству- са 
акцентом на спонтаном, 
субјективном и 
индивидуалном доживљају 
композиције и простора) 

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.1.3.1. 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 

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 

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 
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обрада 
- Сродност ликовних 
вредности у 
одређеном простору               
-  обрада 
- Композиција и 
простор    - пр. вежба 
- Композиција и 
простор- ест. анализа 

- практично- 
демонстративне методе 
(корелација са музиком, 
математиком, 
физиком..савременим 
животом и уметности, али и 
везом човека и природе, 
земље- опажање природе и 
развијања еколошке свести; 
дати избор употребе 
савремених материјала и 
техника при реализацији 
задатка, уз могућност 
реализације часа у природи- 
ленд арт- а) 
- креирање вежби 
- коректура, естетска 
анализа и оцењивање 

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 

контекст (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 живот 

Обједињавање 
покрета, игре и звука 
- Обједињавање 
покрета, игре и звука                                       
-  обрада 
- Обједињавање 
покрета игре и звука 
- пр. вежба и  ес. 
анализа                                
 

- вербално- илустративна 
метода 
( кроз излагање, разговор и 
дискусију направити 
повезаност измађу древних 
цивилизација и савремене 
уметности у којој се бришу 
границе уметничког 
изражавања, корелацију са 
изражајним средствима 

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 

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, 

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) 
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музичке културе, 
књижевности и визуелних 
уметности- нагласку на 
преплитање и груписање 
различитих врста опажаја, 
експериментисање са 
савременом технологијом..) 
- практично- 
демонстративна метода ( 
постављање на сцену 
једноставне приче- 
припреме, скице, идеје за 
детаље, споредне и главне 
личности, светлосни и 
звучни ефекти, декор, 
маске, костими; ритам 
дешавања       ( успорен, 
убрзан, неизменичан) или у 
оквирима могућности 
извођење перформанса ) 
- креирање вежби 
- коректура, естетска 
анализа и оцењивање 

утисак) 
 ЛК.1.2.3. 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 

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 

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 
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повезаност и утицај уметности и 
других области живот 

ФОТОГРАФИЈА  
 
- Фотографија                        
-  обрада 

- вербално- текстуалне 
метода ( кроз излагање, 
разговор и дискусију 
објаснити појам 
фотографије као облика 
свакодневог и уметничког 
изражавања, кратак осврт на 
историјат, основе и 
технолошка достигнућа 
фотографије као медија) 
- илустративна метода ( кроз 
конкретне примере из 
историје уметности, из 
свакодневног живота, 
документарна 
фотографија... приказати 
присутност, значај и улогу 
ове дисциплине у 
свакодневном животу) 
- практично- 
демонстративна метода 
(дигитална фотографија, 
извођење фотографије на 
задату тему- портрет, 
пејсаж...) 
- креирање вежби 
- коректура, естетска 
анализа и оцењивање 

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.1.3.1. 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 
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 
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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 живот 

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Циљ наставе музичке културе јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и уметничку писменост и да напредују ка реализацији 
одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и 
образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да  
- упознавају музичке културе кроз обраду тема повезаних са музиком различитих епоха 
- развију музикалност и креативност 
- неговују смисао за заједничко и индивидуално музицирање у свим облицима васпитно-образовног рада са ученицима. 
Задаци наставе музичке културе јесу: 
- стварање разноврсних могућности  да кроз различите садржаје и облике рада током наставе музичке културе сврха, циљеви и задаци образовања, 

као и циљеви наставе музичке културе буду у пуној мери реализовани 
- стицање знања о музици различитих епоха 
- развијање способности извођења музике (певање/свирање) 
- развијање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музике 
- подстицање креативности у свим музичким активностима (извођење, слушање, истраживање и стварање музике) 
- даље упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности; 
- стварање одељенских ансамбала. 
Оперативни задаци 

 Оперативни задаци су:  
- певање и свирање, по слуху и из нотног текста; песме и теме из познатих композиција 
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- упознавање музикe праисторије, античке епохе, средњег века, ренесансе, барока и класицизма кроз сагледавање друштвене функције музике, 
видова музицирања, карактеристичних жанрова, облика и инструмената епохе, као и најистакнутијих стваралачких личности 

- утврђивање појмова из основа музичке писмености 
- обрада мелодијског мола, обрада акорада на главним ступњевима, појам каденце 
- обрада мешовитих тактова (7/8, 5/8 – на примерима народних песама) 
- утврђивање и обрада појмова мелодија, ритам, метар, темпо, динамика, хармонија, полифонија, хомофонија, фактура.  
 

Број 
теме 

НАЗИВ ТЕМЕ Укупан број 
часова за 
тему 

обрада обнављање утврђивање 

1. УПОЗНАВАЊЕ 
МУЗИКЕ 
РАЗЛИЧИТИХ 
ЕПОХА 

14 8  2 4 

2. СЛУШАЊЕ 
МУЗИКЕ 

8 5 2 1 

3. ИЗВОЂЕЊЕ 
МУЗИКЕ 

10 7 2 1 

4. МУЗИЧКО 
СТВАРАЛАШТВО 

4 2 1 1 

Укупно часова 36 22 7 7 

 
НАСТАВНА 
ТЕМА 

НАЧИН 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

                          ОБРАЗОНИ СТАНДАРДИ 

ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ 
УПОЗНАВАЊЕ 
МУЗИКЕ 
РАЗЛИЧИТИХ 
ЕПОХА  
- Музика 
паисторије 
- Музика старог 

- аудитивна 
- дијалошка 
- демонстративна 
-монолошка 
.практичан рад 
-мултимедијални 
приказ 
-истраживачки рад 
-рад у групи 

-Ученик уме да 
опише основне 
карактеристике 
музичких 
инструмената и 
састава, историјско-
стилских периода, 
музичких жанрова, 
народног 

-Ученик разуме 
повезаност 
музичких елемената 
и карактеристика 
музичких 
интрумената са 
музичком 
изражајношћу. 
-Ученик познаје 
најзначајнија дела и 

-Ученик разуме 
историјске и 
друштвене 
околности настанка 
жанра и облика 
музичког фолклора 
- Критички и 
аргументовано 
образлаже свој суд 
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века 
- Музика 
средњег века 
- музика 
ренесансе 
 -музика барока 
- музика 
класицизма 
 -музика на тлу 
Србије 

стваралаштва 
-Ученик познаје 
грађу , звук 
инструмената 
-Ученик познаје 
карактеристике 
одређених 
музичких жанрова 
-Уме да препозна и 
опише основне 
карактеристике 
српске народне и 
уметничке музике 
 

представнике 
одређених епоха 
-Разуме структуру 
одређеног облика 
музичко-сценског и 
концертног дела 
 

-Ученик зна 
историјат, 
литературу и 
извођача за музичке 
инструменте 
 
 

СЛУШАЊЕ 
МУЗИКЕ 

- Слушање музичких 
примера ренесансе 

- Слушање музичких 
примера 
Вивалдија,Баха и 
Хендла 

- Слушање музичких 
примера 
Хајдна,Моцарта и 
Бетовена 

- Усмеравање пажње 
ученика на 
аналитичко 
слушање музике 

- Разликовање 
звучних боја 
инструмената 

 

- аудитивна 
- демонстративна 
-мултимедијални 
приказ 
 

-Ученик уме да на 
основу музичких 
примера, 
-Ученик уме да 
именује музичке и 
изражајне елементе, 
-Ученик уме да 
именује извођачки 
састав, музичке 
жанрове, српски 
музички фолклор 
-Разликује народно 
од уметничког 
стваралаштва 

-Ученик уме да 
анализира 
повезаност 
музичких елемената 
и карактеристика 
музичких 
инструмената са 
музичком 
изражајношћу (нпр. 
Брз темпо са 
животним 
карактером) 
-Може да препозна 
структуру и 
драматургију 
одређеног жанра у 
случном примеру 

-Ученик уме да 
анализира слушни 
пример и открије 
везу опажених 
карактеристика са 
структуралном и 
драматуршком 
димензијом звучног 
примера,  
-Ученик уме да 
анализира 
жанровски и 
историјско-
стилским контекст 
звучног примера са 
контекстом звучног 
примера настанка 
фолклора. 
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ИЗВОЂЕЊЕ 
МУЗИКЕ 

- Извођење 
једноставне песме 
у пентатонској 
лествици 

- Извођење 
ренесансног 
музичког примера 

- Извођење лакшег 
двогласног 
музичког примера 
барока 

- Извођење теме 
једног од музичких 
примера класике 

- Певање народне 
песме по слуху у 
мешовитом такту 
(5/8, 7/8) 

 
 
 
- аудитивна 
- дијалошка 
-демонстративна 
-монолошка 
-рад у групи 
-свирање 
-певање 
појединачно 
-певање у групи 

 
 
-Ученик уме да 
препозна основне 
елементе музичке 
писмености 
-Ученик уме да пева 
или свира 
једноставне дечије, 
народне или 
популарне 
композиције 
предвиђене 
Наставним планом 
и програмом. 
 
 

 
 
-Ученик познаје 
елементе музичке 
писмености у 
складу са 
Наставним 
програмом, 
-Ученик познаје  
основне 
карактеристике 
инструменталних 
група и певачких 
гласова и разликује 
вокалне, 
инструменталне и 
вокално-
иструменталне 
саставе. 
 

 
 
-Ученик зна 
функцију елемената 
музичке писмености 
и извођачких 
састава у оквиру 
музичког дела. 
-Ученик уме да 
изведе разноврсни 
музички репертоар 
певањем и 
свирањем или као 
солиста и у 
школским 
ансамблима. 
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МУЗИЧКО 
СТВАРАЛАШТВО 

-Импровизација 
мелодије на задати 
текст  
 

- дијалошка 
 - демонстративна 
-практичан рад 

-Ученик уме да 
направи музички 
инструмент 
користећи предмете 
из окружења 
-Ученикуме да 
осмисли мање 
музичке целине 
користећи понуђене 
мотиве. 
 

За ову тему није 
предвиђен средњи 
ниво стандарда 

-Ученик уме 
креативно да 
комбинује 
изражајне музичке 
елементе у 
естетском контексту 
(одређени музички 
поступак доводи у 
везу са жељеним 
ефектом). 
- Ученик уме да 
осмишљава пратеће 
аранжмане за 
Орфов 
инструментаријум и 
друге задате 
музичке 
инструменте и 
импровизује или 
компонује мање 
музичке целине 
(ритмичке и 
мелодијске) у 
оквиру различитих 
музичких жанрова и 
стилова. 

 
 

ИСТОРИЈА 

 

Оперативни задаци 
 

- Ученици треба да: 
- - усвоје појам нови век и стекну знања о основним одликама тог историјског периода 
- - стекну знања о историји најзначајнијих европских држава у новом веку  
- - стекну знања о положају српског народа под турском, хабзбуршком и млетачком влашћу 
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- - стекну знања о настанку и развоју модерних српских држава до међународног признања независности 1878. године 
- - упознају културна и научно-технолошка достигнућа Европе и света у новом веку 
- - упознају културна и научно-технолошка достигнућа Срба у новом веку 
- - стекну знања о знаменитим личностима новог века  
- - развијају истраживачку радозналост и критички однос према историјским изворима.  
- - стекну знања о развоју грађанских слобода и права током новог века 

 

OБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ИЗ ИСТОРИЈЕ 
 

Садржај теме Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

УСПОН ЕВРОПЕ (ЕВРОПА ОД КРАЈА XV ДО КРАЈА XVIII ВЕКА) 
ИС.1.1.2, именује историјске периоде и зна редослед историјских периода. 
ИС.1.1.6, препознаје значење основних појмова из историје цивилизације.   
ИС.1.1.8, именује најважније појаве из опште историје.   
ИС.1.1.9, зна на којем простору су се одиграле најважније појаве и догађаји из националне и опште историје.   
ИС.1.1.10, уме да наведе узроке и последице најважнијих појава из прошлости.   
ИС.1.2.3, препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми слике.   
ИС.1.2.4, уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми историјске карте у којој је наведена легенда.   
ИС.2.1.3, препознаје да постоји повезаност регионалне и светске историје. 
ИС.2.1.4, препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са пoјавама из  садашњости.   
ИС.2.1.6, зна и разуме узроке и последице важних историјских прекретница из опште историје.   
ИС.2.2.1, уме да закључи о којем догађају, феномену и личности је реч на основу садржаја карактеристичних писаних историјских извора.   
ИС.3.1.2, уме да објасни специфичности важних историјских појмова и да их примени у одговарајућем историјском контексту. 
ИС.3.1.3, зна специфичне детаље из националне и опште историје. 
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Основне одлике новог века и 
велика географска открића  

-Зна да  именује историјски период од 
половине XV до половине XIX века 
-Зна дефиницију појма „нови век“ 

- Зна хронолошке оквире појма нови 
век 

- Зна да именује историјске периоде и 
зна њихов хронолошки редослед 

-Зна да разврста и наведе историјске 
изворе за нови век 

-Зна да наведе три највећа географска 
открића (пут за Индију, пут за 

Америку и опловљавање света) 
-Зна да именује морепловце који су их 
открили и хронолошки прецизно зна 

када су се десила 
-Зна да наведе три научно-технолошка 

открића са почетка новог века ( 
каравела, компас, астролаб, дурбин, 

мапе, штампарија, часовник ...) 
-Зна да објасни зашто су ови научно-
технолошки проналасци били важни 

за Велика географска открића 
-Зна ко су Кристофер Колумбо, Васко 

де Гама, Фернандо Магелан, 
Гутенберг и зашто су важни 

-Зна да објасни разлику појмова нови 
свет-стари свет 

-На слици препознаје и именује 
каравелу и зна у чему су њене 

предности у односу на ранија пловила 
- Уме на карти, уз помоћ наставника, 

да покаже три главна Велика 
географска открића 

- Зна да наведе основне 
карактеристике историјског периода 

званог нови век 
-Зна да објасни зашто смо за почетак и 

крај новог века узели баш те 
хронолошке одреднице 

--Зна да наведе пет научно-
технолошка открића са почетка новог 

века ( каравела, компас, астролаб, 
дурбин, мапе, штампарија, часовник 

...) 
-Зна да наведе узроке и предуслове за 

Велика географска открића 
-Зна да закључи и објасни последице 

Великих географских открића 
-Зна на карти да повеже и покаже 
узрок, ток и последице Великих 

географских открића 
-Зна ко је Бартоломео Дијаз 

-Зна да опише процес колонизације 
Новог света и његове последице 

-Зна да направи пано, ППТ о 
морепловцима или великим 

географским открићима, уз сугестије 
наставника 

-Уме да одреди угао гледања на 
историјску појаву: освајања Америке 
од стране конквистадора, на основу 

слика и текстуалног извора 
 

- Уме да упореди основне 
карактеристике старог, средњег и 

новог века 
-Зна целовито узрочно-

последично логично, хронолошки 
тачно, уз показивање на карти да 

опише Велика географска 
открића 

-Зна да наведе већину последица 
Великих географских открића и 
да их препозна на примерима из 

садашњости ( Индијанци у 
резерватима, раширеност 

појединих језика данас, повећан 
број црнаца у САД и Западној 

Европи...) 
-Зна самостално да презентује 

Велика географска открића кроз 
пано, ППТ 

- Уме да изрази свој став о 
последицама Великих 
географских открића у 

садашњости 
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Градови у новом веку 

 

-Зна да репродукује дефиницију појма 
манфактура 

- Зна да одреди период када се јавља 
мануфактура 

-Зна да опише принцип рада у 
мануфактури уз помоћ наставника 
-Зна да именује градове у којима се 

развијају мануфактуре и да их уз 
помоћ наставника пронађе на карти: 
Фиренца, Венеција,Ђенова, Париз, 

Лондон, Антверпен, Амстердам 
-Зна да опише свакодневни живот у 

граду 
-Зна да објасни, уз помоћ наставника, 

појмове робно-новчана привреда; 
мануфактурна и капиталистичка 

привреда 

-Зна целовито да објасни мануфактуру 
(узрок настанка, где се развила, 

принцип рада, последице) 
-Зна на карти самостално да покаже 

наведене градове и да на основу 
њиховог распореда закључи где су се 
развијале прве мануфактуре и зашто 

баш ту 
-Зна да закључи шта све повезује 

наведене градове 
-Зна да објасни почетке настанка и 

развоја грађанске класе 
-Разликује начине производње у 

средњем веку и у новом веку и зна да 
то објасни 

 

-Зна да уочи и објасни улогу и 
значај великих европских градова 
у периоду од краја XV  до краја 

XVIII века 
-Зна да сам осмисли и наведе 
пример мануфактуре некада и 

данас, с обзиром на принцип рада 
-На основу историјског извора 

(слика, текст) разликује градове- 
савременике на различитим 
територијама, а у периоду 

хуманизма и ренесансе 

Хуманизам и ренесанса 

-Зна дефиницију појмова: хуманизам, 
ренесанса 

- Зна да хронолошки и просторно 
смести хуманизам и ренесансу 

- Зна, по сопственом избору, да наведе 
три представника хуманизма и 

ренесансе 
 

-Зна да опише узроке и последице 
настанка хуманизма и ренесансе 

- Зна, по сопственом избору, да наведе 
пет представника хуманизма и 

ренесансе и њихова дела 
-Зна ко су Микеланђело и Леонардо да 

Винчи 
-Зна на примерима слика да препозна 
да ли припадају периоду средњег века 

или хуманизму и ренесанси и да 
објасни свој закључак 

-Зна да направи ППТ, пано о 
Хуманизму и ренесанси, уз сугестије 

наставника 
 

-Зна да узрочно-последично 
повеже настанак и развој 
хуманизма и ренесансе са 

предходним лекцијама (развојем 
градова и великим географским 

открићима, мануфактуром) 
-Зна самостално да презентује 
Хуманизам и ренесансу кроз 

пано, ППТ 
-Зна да наведе и објасни основне 

разлике између културе 
хуманизма и ренесансе и културе 

средњег века (хришћанство-
протестантизам; село-град; Бог 
као центар стварања-човек, као 

центар свтварања) 
-Зна ко су следеће личности: 
Данте Алигијери, Франческо 

Петрарка, Ђовани Бокачо, Еразмо 
Ротердамски, Николо 

Макијавели,  Албрехт Дирер... и у 
чему је њихов значај 

Реформација и 
противреформација 

-Зна дефиницију појма протестант 
-Зна ко је Мартин Лутер и зашто је 

значајан 

-Зна да објасни узроке настанка 
протестантизма 

-Зна да објасни начине 

-Зна да повеже и интерпретира 
развој хришћанства од настанка, 

преко раскола до појаве 
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-Зна хронолошку одредницу, која се 
узима за настанак протестантизма 

(1517) 
-Зна ко је папа 

-Зна да наведе начине на које је 
реаговала Римокатоличка црква на 

протестантизам, уз помоћ наставника 
(ратови, монашки редови-језуити, 
инквизиција, индекс забрањених 

књига, унутрашња реформа) 
-Зна на карти, уз помоћ легенде и 
наставника,  да покаже распоред 

протестантских група 

супротстављања протестантизму од 
стране Римокатоличке цркве 

-Зна основне чињенице о језуитима 
(када су основани, зашто, ко је 

Игњацио Лојола) 
-Зна са историјске карте да прочита 

где је настала и раширила се поједина 
протестантска група 

-Зна да именује три највеће 
протестантске цркве (лутерани, 
калвинисти, англиканци) и да их 
повеже са земљама у којима су 

распрострањене 

протестантског покрета 
-Зна да узрочно-последично 

повеже предходно градиво са 
развојем протестантизма у 

Европи и Новом свету 
-Зна да на основу историјског 
извора (слика, текст) упореди  
организацију римокатоличке 

цркве са организацијом 
протестантских заједница 
(примери из садашњости) 

 

Апсолутистичке монархије 

 

-Зна да објасни појмове апсолутна 
монархија и сталеж 

-Зна да именује сталеже (племство-
аристократија, свештенство и 

грађанство-III сталеж) 
- Уме да одреди како и колико сваки 
од њих учествује у власти, уз помоћ 

наставника 
-Зна да разликује трећи сталеж од 
других сталежа у доба апсолутне 

монархије на примерима: - Грађанско 
друштво ( сељаци, градско 

становништво, трговци, занатлије, 
професори, учитељи) 

-Зна да именује и на карти покаже  
апсолутистичке монархије: 

Француску, Русију, Свето римско 
царство, Османско царство 

-Разграничава и упоређује појмове: 
државно и друштвено уређење; 

сталешка и апсолутна монархија; 
монархија и република; апсолутна 

монархија и просвећени апсолутизам 
-Зна да опише принцип (начин) 

владавине у апсолутној монархији 
-Зна да опише интересе сталежа који 

подржавају апсолутну монархију 
-Зна ко су Петар Велики и Марија 

Терезија 
-Зна да повеже државу и династију 

која њоме влада и титулатуру те 
династије тј.државе (Русија-

Рјурикович, Романови, царство; 
Аустрија, Хабзбурзи, царство; 

- Препознаје разлике између сталешке 
или апсолутне монархије 

-Зна да су апсолутистичке 
монархије: Пруска , Шпанија 

-Зна да повеже процес 
привредних и друштвених 

промена у Европи у XVI и XVII 
веку са настанком апсолутних 

монархија 
- Зна да повеже државу, 

династију која њоме влада, 
титулатуру  и дворце те династије 

тј.државе (Француска-Валоа, 
Бурбони, краљ; Пруска-

Хоенцолерни, цар, краљ)и 
дворци: Лувр, Шенбрун, Кремљ, 

Версај 
-Разуме и узрочно-последично 

објашњава прелазак са сталешке 
на апсолутну монархију 

-Зна на примеру држава које смо 
до сада учили да одреди тип 

државног уређења 
СРПСКИ НАРОД ПОД СТРАНОМ ВЛАШЋУ ОД XVI ДО КРАЈА XVIII ВЕКА 

ИС.1.1.4, уме да одреди којем веку припадају важне године из прошлости. 
ИС.1.1.6, препознаје значење основних појмова из историје цивилизације. 
ИС.1.1.7, именује најважније појаве из националне историје. 
ИС.1.1.10, уме да наведе узроке и последице најважнијих појава из прошлости. 
ИС.1.2.4, уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми историјске карте у којој је наведена легенда. 
ИС.2.1.2, препознаје да постоји повезаност националне, регионалне и светске историје. 
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ИС.2.1.5, зна и разуме узроке и последице важних историјских феномена у националној историји. 
ИС.2.2.1, уме да закључи о којем догађају, феномену и личности је реч на основу садржаја карактеристичних писаних историјских извора. 
ИС.2.2.3, уме да одреди из које епохе или са ког географског простора потиче историјски извор када је текст извора нeпознат ученику, али су у њему 
нaведене експлицитне информације о особинама епохе или географског простора. 
ИС.3.1.2, уме да објасни специфичности важних историјских појмова и да их примени у одговарајућем историјском контексту. 
ИС.3.1.3, зна специфичне детаље из националне и опште историје. 
ИС.3.2.4, уме да одреди на основу анализе историјског извора контекст у којем је настао извор и контекст о којем говори извор (идеолошки, 
културолошки, социјални, политички, географски кон текст извора). 

Турска освајања, држава и 
друштво од 16. до 18. века 

-Зна ко су Сулејман Величанствени и 
Мехмед-паша Соколовић и зашто су 

они значајни 
-Препознаје да је Османско царство 

апсолутна монархија и зна зашто је то 
тако 

-Зна да покаже на карти Османско 
царство у свом највећем обиму 

-Зна да објасни феудално уређење 
Османског царства  и именује 

друштвене категорије: јањичари, 
спахије, раја, власи 

-Зна када је била Мохачка битка 
(1526) и зашто је важна 

-Зна шта је ислам, исламизација, 
данак у крви, султан 

-Зна да објасни појам тимарски систем 
и да га опише 

-Зна да покаже на карти ширење 
Османског царства 

-Зна да опише узроке успона 
Османског царства 

-Зна да наведе административну 
поделу Османског царства: пашалук, 

санџак, нахија 
-Зна да упореди привредни и 

друштвени развој у Западне и Југо-
источне Европе у XV и XVI веку 

 
 

-Зна да дефинише појам ејалет 
или беглербеглук; Румелијски 

пашалук (беглербеглук) 
-Зна да објасни појмове: канун и 

шеријат 
- Зна да покаже на карти ширење 
Османског царства у Европи, уз 

повезивање са хронолошким 
одредницама тог ширења (1354, 
1395,1453, 1459, 1463,1496,1526) 
-Зна да наведе примере турског 

наслеђа, које се одржало до 
данас, на подручју Србије (јастук, 

јорган, бубрег, кафа, турцизми, 
топоними: Мегдан, Турица, 

Теразије ...) 

Положај Срба у Турском 
царству 

-Уме да покаже државе под којима су 
Срби живели од XVI до XVIII века 

- Именује повлашћене слојеве 
хришћанског становништва и 

разликује их: војници (војнуци, 
мартолози, дербенџије), свештенство, 

влашки сточари 
-Именује основне порезе које раја 
плаћа Османским властима (харач, 

кулук, десетак, данак у крви) уз помоћ 
наставника 

-Зна да издвоји информације из ист 
извора, а које се односе на опис 

положаја хришћанске раје 
-Препознаје да је филурија везана за 
влашке сточаре и да се разликује од 

харача 
-Зна шта је исламизација 

-Зна да објасни разлику између 
влашких сточара и остале раје 

-Зна  да наведе дефиницију појма 
филурија и да објасни разлику између 

ње и харача 
-Зна да опише породичну задругу 

-Зна да упореди слојеве хришћанског 
становништва на основу анализе 
понуђених историјских извора 

- Описује основне порезе које раја 
плаћа Османским властима (харач, 

кулук, десетак, данак у крви) 
 

-Уме да опише положај 
хришћанске раје, сваког слоја 

понаособ,  у Османском царству 
-Уме да објасни специфичности 

сваког друштвеног слоја у 
Османском царству овог периода 
-Са лакоћом анализира понуђене 

историјске изворе о положају 
хришћанске раје у Османском 

царству и на основу упоређеног 
категорише их 

-Зна критички да анализира 
упоредну табелу положаја 

хришћанске раје 
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Српска православна црква 

- Уме да објасни скраћеницу СПЦ 
- Зна када је обновљена и зашто Пећка 

патријаршија, уз помоћ наставника 
- Зна када је укинута и зашто  Пећка 
патријаршија, уз помоћ наставника 

-Зна да наведе у чему је значај  Пећке 
патријаршије, уз помоћ наставника 

-Зна на карти да покаже простор 
утицаја Пећке патријаршије 

- Уме да објасни ко је Мехмед-паша 
Соколовић и зашто је значајан за 

СПЦ-националну историју, уз помоћ 
наставника 

- Повезује појам патријаршије са 
знањем из средњег века (време 

оснивања архиепископије, 
патријаршије, црквена хијерархија...) 

-Зна ко су Макарије Соколовић, 
Арсеније III Чарнојевић, Арсеније IV 

Јовановић 
- Зна да објасни самостално зашто је 
обновљена, а зашто је укинута Пећка 

патријаршија 
-Зна да покаже на карти где се налазе: 

Пећ, Цетиње и Сремски Карловци 
-Зна да повезује сегменте мапе ума у 

целовиту причу 
- Зна да објасни значај Мехмед-паше 

соколовића за СПЦ 

-Зна целовито (узрочно-
последично) да опише улогу 

Пећке патријаршије у српском 
народу од XVI до XVIII века 

-Разуме повезаност и значај СПЦ 
у новом веку и савременом добу 
(крунисање патријараха у Пећи, 

Карловачка и Цетињска 
митрополија...) 

-Зна кроз коришћење примера, да 
опише значај Пећке 

патријаршије, зашто је 
обновљена, зашто укинута... 

-Зна самостално да направи мапу 
ума Пећка патријаршија 

-Зна да покаже на карти, поред 
предходно наведеног, Дечане, 

Милешеву и Острог 

Срби у ратовима Аустрије и 
Млетачке републике против 

Турског царства 

-Зна да наведе узроке пропадања 
Османског царства (превелика 
територија, читлучење, појава 

апсолутне монархије у Европи...) 
-Зна основне  хронолошке одреднице 

везане за Велики бечки рат (1683-
1699; сеоба Срба 1690.; Карловачки 

мир 1699, битка код  Качаника 1690.) 
уз помоћ наставника 

- Зна да наведе последице ратова 
хришћанских сила на подручју Србије 

у XVIII веку (Друга сеоба Срба, 
освајање дела Србије; Пожаревачки 

мир 1718.) 
-Зна да именује облике отпора српског 

народа Османској власти (хајдуци, 
ускоци, буне и устанци) 

-Зна да опише хајдуке и њихову 
организацију 

- Зна да опише ускоке и њихову 

-Зна да узрочно-последично, 
повезујући досадашње градиво објасни 
узроке пропадања Османског царства 

-Зна да уочи, издвоји и опише 
показатеље пропадања Османског 

царства 
-Зна целовито, узрочно-последично 
логично, хронолошки прецизно да 

исприча о Великом бечком рату  
(1683-1699) 

-Уочава и описује улогу Русије у 
ратовима са Османским царством 

током XVIII века 
-Зна хронолошки редослед и значај 

аустро-турских ратова у XVII и XVIII-
ом веку 

- Зна на карти да покаже (Беч, Сремске 
Карловце, Саву, Дунав, Србију, 

Београд, Пожаревац) 
-Зна да на мапи ума повеже последице 

--Зна узрочно-последично, кроз 
примере, да опише опадање 

Османске моћи у XVII и XVIII 
веку 

-Зна да опише последице које су 
имали Срби због учешћа у овим 

сукобима 
- Зна да самостално направи мапу 

ума ратови хришћанских сила 
против Османског царства у XVII 

и XVIII веку 
- Уме да уочи став аутора филма 

Освајање Беча 1683. о самом 
догађају, уме да процени 

стратегију и тактику напада 
Турака и одбране Аустријанаца 

-Зна кроз примере из историјских 
извора  да примени знање о 

хајдуцима и ускоцима (особине, 
начин борбе, начин живота, 
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организацију 
- Разликује хајдуке и ускоке на 
примерима јунака из српских 

народних јуначких песама 
- Зна на карти да покаже Саву и Дунав 
- Зна да уз помоћ наставника, изради 

ленту времена с основним 
чињеницама везаним за ратове 

хришћанских сила против Османлија 
 

по Србе које су ти ратови изазвали, 
због нашег учешћа у тим ратовима 

-Зна да објасни када се и где јављају 
хајдуци и ускоци 

-Зна самостално да упореди хајдуке и 
ускоке 

-Уме критички да анализира добре и 
лоше стране хајдучије 

-Зна да из српских народних јуначких 
песама уочи и издвоји делове у којима 

се описује хајдучка и ускочка 
организација 

 
 

простор где живе...) 
-Зна критички да сагледа добре и 

лоше стране ова два покрета 
отпора против Османлија 

 

Сеобе Срба 

-Зна када су биле Велика сеоба и 
Друга сеоба Срба (1690 и 1739) 

- Зна да наведе и објасни узроке сеоба 
Срба уз помоћ наставника 

- Зна да именује и покаже простор 
који су населили Срби 16-19.века 

(Лика, Кордун, Хрватска, Славонија, 
Далмација, Банат, Бачка, Срем) 

-Зна да наведе последице сеоба Срба, 
које се огледају у савремености, уз 

помоћ наставника 
-Зна ко су Арсеније III Чарнојевић  и 
Арсеније IV Јовановић  и зашто су 

важни 

-Зна целовито, узрочно-последично да 
опише сеобе Срба (од доласка Турака 

на Балкан) 
-Зна да на карти покаже Војну крајину 

и правце сеоба Срба 
-Зна узрочно-последично да опише 

Велику сеобу Срба 
-Зна узрочно-последично да опише 

Другу сеобу Срба 
-Зна да препозна на слици Паје 

Јовановића догађај који она описује-
Сеобу Срба 

 

- Зна да повеже и опише процес 
сеоба Срба са ширењем 

Османског царства на Балкану, 
односом Угарске, па Хабзбуршке 
монархије и Млетачке према том 

процесу 
-Зна да последице сеоба Срба 

поткрепи примерима из 
садашњости 

-Зна да на било којој карти 
покаже правце сеоба Срба, Војну 

крајину 
 

Срби под хабзбуршком и 
млетачком влашћу 

- Зна ко су Арсеније III Чарнојевић  и 
Арсеније IV Јовановић  и зашто су 

важни 
- Зна да објасни појам 

покатоличавање и Војна крајина 
-Зна да наведе привилегије Срба у 
Војној крајини и да је покаже на 

карти, као и  Хабзбуршку монархију 
-Зна да именује два документа на 

којима се заснивају привилегије Срба  
и када су донети (Влашки закон -1630 
и Привилегије цара Леополда 1690-

1695) 
-Зна да опише значај СПЦ за очување 

-Зна критички да опише положај Срба, 
добре и лоше стране тог положаја под 

хабзбуршком и млетачком влашћу 
- Уме да опише значај Ракоцијевог 

устанка (1703-1711) у односу на 
положај Срба у Хабзбуршкој 

монархији 
-Зна да објасни појам унијаћење 

-Уме на карти да покаже: Сремске 
Карловце, Фрушку Гору, Дубровник, 

Далмацију и Млетачку републику 
-Зна хронолошке одреднице настанка 

Војне крајине 
-Зна да именује друштвене слојеве 

- Зна да процени положај Срба 
под хабзбуршком и млетачком 
влашћу (узроке досељавања, 

добре стране, притиске, начине 
очувања националног 

идентитета) 
-Уме да упореди положај Срба у 

Османском царству и под 
хабзбуршком и млетачком 

влашћу с обзиром на њихов 
економски, социјални, културни 

и верски положај 
-Уме да уочи разлоге и процес 
настанка и развојачења Војне 
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националног идентитета Срба то јест 
Карловачке митрополије посебно 

 

Хабзбуршке монархије  у којима је 
било Срба 

 

крајине 
 

Почеци  грађанске  класе  
код  Срба 

-Зна ко су Доситеј Обрадовић и 
Марија Терезија 

-Зна да уз помоћ наставника,  објасни 
разлоге шта је оно што повезује и 
ствара један народ: језик, осећај 

припадности, заједничко историјско 
искуство, простор (пр. Срби, Руси, 

Енглези, Немци) 
-Зна да објасни појам нација у 

културном,политичком, психолошком 
смислу-идентитет 

-Зна зашто су за очување националног 
идентитета битни школство-

Карловачка гимназија, култура, СПЦ, 
Матица српска 

-Зна да се Фрушка Гора другачије зове 
српска Света Гора 

-Зна да објасни суштину школске 
реформе Марије Терезије и какве је то 

последице имало по Србе 
- Зна да опише притиске на Србе и 
тешкоће на које су наилазили под 

хабзбуршком, млетачком влашћу и у 
Дубровнику 

- Зна шта чини национални идентитет 
и на који начин се он чува 

-Зна да наведе, по избору, два 
манастира на Фрушкој Гори и по један 

(по избору) са подручја Лике, 
Кордуна, Славоније, Далмације, уз  

помоћ карте 
 

- Зна да узрочно-последично 
анализира друштвену структуру 

Срба пречана, њихов положај 
(национални, социјалнио, 

политички, војни) и да опише 
активности које Срби 

предузимају на јачању свог 
националног идентитета 
-Зна да објасни узрочно-

последично поступке католичке 
цркве према Србима и какве су 

последице које се и данас осећају 
због тих активности 

- Уме да уочи последице 
оснивања српских културних 

установа и у савремености 
 

ДОБА РЕВОЛУЦИЈА (ЕВРОПА И СВЕТ ОД КРАЈА XVIII  ВЕКА ДО СЕДАМДЕСЕТИХ ГОДИНА XIX ВЕКА) 
ИС.1.1.6, препознаје значење основних појмова из историје цивилизације. 
ИС.1.1.7, именује најважније појаве из националне историје. 
ИС.1.1.8, именује најважније појаве из опште историје. 
ИС.1.1.9, зна на којем простору су се одиграле најважније појаве и догађаји из националне и опште историје. 
ИС.1.1.10, уме да наведе узроке и последице најважнијих појава из прошлости. 
ИС.1.2.3, препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми слике. 
ИС.1.2.4, уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми историјске карте у којој је наведена легенда.  
ИС.1.2.7, зна да исте историјске појаве могу различито да се тумaче. 
ИС.2.1.2, препознаје да постоји повезаност националне, регионалне и светске историје.  
ИС. 2.1.4, препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са пoјавама из  садашњости. 
ИС.2.1.6, зна и разуме узроке и последице важних историјских прекретница из опште историје. 
ИС.2.2.1, уме да закључи о којем догађају, феномену и личности је реч на основу садржаја карактеристичних писаних историјских извора. 
ИС.3.1.3, зна специфичне детаље из националне и опште историје. 
ИС.3.1.6, уме да закључи зашто је дошло до одређених историјских догађаја и које су последице важних историјских дешавања. 

Индустријска револуција 

- Зна да наведе појмове револуција и 
Прва индустријска револуција 

- Зна да хронолошки одреди век 
појављивања Прве инд. револуције 

-Зна да наведе узроке (демографски,  
политички, економски) настанка Прве 

-Уочава и објашњава разлику између 
принципа производње у мануфактури 
и производње у Првој инд.револуцији 

-Зна да наведе неке од проналазака 
Прве индустријске револуције (летећи 
чунак, парна локомотива, пароброд...) 

-Зна да објасни процес преласка 
са феудалног на капиталистички 

начин производње и са 
мануфактурног капитализма на 

либерални капитализам 
-Зна да објасни промене у 
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индустријске револуције и њене 
последице уз помоћ наставника 

-Зна да наведе проналазак којим је 
покренута Прва инд.револуција (парна 

машина) и ко је њен проналазач 
(Џејмс Ват) 

 

- Разуме и зна да објасни узрочно-
последично процес настанка Прве 
индустријске револуције и њене 

последице  у целини 
-Зна, на примеру Енглеске и 

Француске, да објасни  сеобе село-
град  и настанак и развој радничке 

класе 
- Уме на слици да разликује каравелу 

и пароброд 
 
 
 

привреди и друштву које су 
настале са првом индустријском 

револуцијом 
 
 

Политичке револуције 

Зна да наведе политичка права -
Демократска права: 

-пасивно и активно право учествовања 
у власти ( да бираш и да будеш биран) 
-право на удруживање-право збора и 

договора 
-поштовање воље већине 

-слобода штампе 
-Препознаје да је   Француска (од 

Револуције 1789) револуција имала 
највећи утицај у Европи 

-Зна дефиницију појма устав 
 

-Зна да објасни у чему је значај  
Енглеске револуције и када се 

одиграла (17. век) 
-Зна да повеже и објасни процес 

преласка са апсолутне монархије на 
уставну парламентарну монархију или 

републику, анализирајући улогу 
друштвених слојева 

-Уочава и објашњава како су 
привредни процеси и промене утицали 

на друштвене промене, а ови на 
настанак политичких револуција 

-Уочава и објашњава обележја првих 
грађанских револуција ( социјална, 

национална, верска) 
 

- Зна да последице политичких 
револуција примени на примеру 

Енглеске (16. в.) и Француске (18. 
в.) и промене њиховог државног 

уређења (постале уставне 
парламентарне републике и 

монархије) 
-Уочава и објашњава значај 
Америчке (1775-1783, Устав 
1787.) и Низоземске (16.в) 

револуције 
-Повезује предходно градиво са 
овом лекцијом, то јест промене 

које су изазвала велика 
географска открића са 

друштвеним и политичким 
револуцијама које су се одиграле 

у државама на Атлантику 

-Зна да је идеал демократије: 
-Подела власти: 

-законодавна власт 
-извршна власт 
-судска власт 



 
 

497 

Француска револуција  

-Зна да наведе узроке и повод 
Француске револуције, као и њене 
хронолошке границе  (1789-1794/9) 

- Зна да наведе, уз помоћ наставника, 
циљеве револуције: грађанске слободе 

– имовинска и лична безбедност, 
једнакост грађана пред законом, 
слобода: вероисповести, говора, 

писане речи, окупљања, удруживања, 
бирачко право; право III сталежа да 

одлучује у Скупштини (да се пређе са 
гласања по сталежима на гласање по 

главама) ; укидање феудализма 
- Зна да уочи политичка права 

истакнута у Декларацији права човека 
и грађанина, а на основу текста 

Декларације 
-Зна дефиницију устава 

-Зна ко су Луј XVI и Марија 
Антоанета 

-Зна да опише Француску грађанску 
револуцију (узрок, ток, последице) 
-Зна да објасни политичку промену 

која је у Француској наступила 1791. 
доношењем устава 

-Зна критички да процењује вредности 
које заступа Декларација права човека 

и грађанина 
-Разликује апсолутну монархију, 

уставну парламентарну монархију и 
републику, уз помоћ наставника 
-Зна да опише идеје на којима се 

заснивала револуција-развој 
национализма, одвајање религије од 

државе, слобода, братство, једнакост, 
романтизам... 

-Зна ко је Максимилијан Робеспјер и 
зашто је важан 

-Критички сагледава Јакобинску 
диктатуру и појаву гиљотине 

-Зна датум избијања Француске 
револуције и шта тај датум 

представља данас 

- Целовито описује, хронолошки 
логично, течно,  процес настанка, 

тока и последице Француске 
револуције 

-Критички анализира идеје 
револуције, начин спровођења, 
идеје просветитељства у светлу 

данашње перспективе 
-Користи са лакоћом и 
разумевањем изразе: 

либерализам, политичка права, 
диктатура, уставна 

парламентарна монархија, 
револуција, демократија, терор 

-Зна и критички сагледава начине 
обрачунавања са „непријатељима 

револуције“ 
-Разликује самостално апсолутну 

монархију, уставну 
парламентарну монархију и 

републику 
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Наполеоново  доба  

- Зна ко је Наполеон Бонапарта и 
зашто је важан 

- Зна да именује кључне битке 
Наполонових ратовања и када су се 

десиле, уз помоћ наставника: 
-Код Аустерлица и Трафалгара 1805. 

-Бородинска 1812. 
-Битка народа код Лајпцига 1813. 

-код Ватерлоа 1815. 
-Зна да наведе промене које је 

Наполеон изазвао својим освајањима 
по Европи: у Француској, Млетачкој 

републици 
-Зна на карти, уз помоћ наставника,  

да покаже места одигравања 
Наполеонових чувених битака 

-Препознаје и именује на сликама 
Наполеона Бонапарту 

- Зна да наведе основне 
карактеристике Бечког конгреса (када 

је био, ко је учествовао, а ко 
одлучивао, које промене доноси) 

-Зна да дефинише појам велика сила и 
да примени на примерима држава  

онда и данас 
 
 

-Зна да, поред битака,покаже простор 
Наполеонових освајања и промене 

које је унео у тај простор 
-Зна да узрочно-последично опише 

однос Француске са Енглеском у овом 
периоду 

-Зна да опише однос Француске и 
Русије у овом периоду 

-Зна да опише однос Француске са 
Османским царством, уз осврт на 
узалудно Карађорђево тражење 

помоћи  од Француске 
-Зна које је све унутрашње промене у 

Француској урадио Наполеон (пре 
свега Наполеонов кодекс) 

-Уочава и издваја, на основу текста у 
уџбенику,  у табелу добре и лоше 

стране Наполеонове владавине 
-Зна да наведе основне принципе на 

којима је заснована Европа на Бечком 
конгресу 

-Зна да опише узрочно-последично 
Бечки конгрес и на карти да покаже 

одлуке које је донео 
- Препознаје да је Бечки конгрес 
почетак дефинисања политике 
великих сила на Конгресима 

-Зна да опише у потпуности, 
хронолошки тачно, узрочно-

последично период Наполеонове 
доминације у Европи 

-Зна детаљно да опише 
Бородинску битку и њене 

последице по опстанак 
Наполеона Бонапарте 

-Критички сагледава ратовање и 
идеје, које је ширио Наполеон 
Бонапарта по Европи, његове 

поступке у владавини и 
последице по данашњу Европу 

одлука Бечког конгреса 
-Уме самостално да изради ППТ 
или пано о Наполеону Бонапарти 

-Зна узрок настанка Свете 
Алијансе 1815.године 

- Зна да су неке од одлука са 
Бечког конгреса актуелне и 

данас: (нпр.неутрална 
Швајцарска) 

Револуције 1848/49. године 
-Зна да хронолошки и просторно 
одреди Револуцијe 1830 и 1848/49 

-Зна детаљно да анализира револуцију 
у Хабзбуршкој монархији, уз посебан 

- Са лакоћом разликује узроке 
револуције по својој природи 
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-Зна да наведе последице тих 
револуција 

-Зна да разликује узроке револуција 
 
 

осврт на револуцију у Мађарској и 
положај Српског покрета у Јужној 

Угарској 
- Разликује и уме да објасни узроке 
револуција по суштини, уз помоћ 
наставника, да ли су национални, 

социјални, политички или аграрни 
- Зна да уочи, издвоји и запише узроке 
револуције из понуђених историјских 

извора (за Француску, Немачку, 
Италију, Хабзб. монархију) 

-Зна да целовито повеже и 
објасни узроке и последице тих 

Револуција и зашто се тај период 
зове „Пролеће народа“ 

(-Зна ко је Клеменц Метерних) 
- Примењује знање из предходних 

лекција да објасни суштину 
политичких промена које се 
траже у западној и средњој 

Европи 
- Разликује појмове политичког и 

правог народа 

Уједињење Италије и 
уједињење Немачке 

-Зна основне чињенице везане за 
уједињење Италије (Пијемонт, 1861) и 
Немачке (Пруска, 1871, Други рајх) и 

за историју Русије, В. Британије и 
Француске 

-Зна на карти да покаже Немачку и 
Италију после уједињења, затим 
Русију, В.Британију и Француску 

-Зна да објасни појмове: велика сила и 
Источно питање 

-Зна да наведе заинтересоване стране 
у решавању Источног питања 

- Зна када је био Берлински конгрес и 
које су његове најважније одлуке за 

српске земље 
-Зна да покаже на карти Европу пре и 

после Берлинског конгреса 
 

-Зна да опише узроке и предуслове 
уједињења Немачке и Италије 

-(Зна ко су Ђузепе Мацини и Ђузепе 
Гарибалди и зашто су важни) 

-Зна критички да сагледа улогу 
личности у историјским процесима, на 

примеру уједињења Италије и 
Немачке (Камило Кавур и Ото фон 

Бизмарк) 
- Зна на карти да покаже Европу пре и 
после уједињења Немачке и Италије 
као и остале веће Европске државе 

-Зна да опише кључне  интересе свих 
заинтересованих страна у решавању 

Источног питања: велике силе, 
балкански народи и Османско царство 

- Зна да опише узрочно-последично 
логично, хронолошки тачно, ток 

Велике источне кризе: са нагласком на 
устанку у Херцеговини и Босни (1875-

1878) 
-Уочава и описује улогу Русије у 
ратовима са Османским царством 

током XVIII и XIX века 
-Уочава и описује интересе великих 

сила према Русији и Османском 
царству 

-Зна да опише Берлински конгрес ( кад 
је био, ко учествује-одлучује, који су 
интереси заступљени, којим одлукама 

-Зна да опише свеобухватно, уз 
показивање на карти, уз 

коришћење знања из лекције 
Револуције 48/49  процес 

уједињења Немачке и Италије 
- Зна да опише однос Папске 

државе (Ватикана) према 
уједињењу Италије (тзв. 

Ватиканско ропство папа) 
-Зна да опише процес ослобађања 

балканских држава  у XIX веку 
-Уочава и описује значај Грчког 
устанка (1821-1829) за промену 
односа великих сила према југо-

истоку Европе 
- Анализира целовито позицију 
Русије у југо-источној Европи, 
однос великих сила према њој, 
позицију балканских народа у 

таквој мрежи изражених 
интереса, у XIX веку 
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се завршио, да на карти покаже све 
промене које је овај Конгрес донео) 

Грађански рат у САД 

-Зна да покаже на карти где се налази 
Америка, као и где је 13 колонија на 

Источној обали 
-Зна да опише ко су робови у 

Америци, одакле су и какав је њихов 
положај 

-Зна да наведе узрок и последице 
сукоба између Севера и Југа, уз помоћ 

наставника 
- Зна да наведе основне чињенице 

везане за укидање ропства и у осталим 
деловима света – Азији, Африци, 

остатку Америке 

-Зна да опише узрок и последице 
Грађанског рат у САД (1861-1865) 

-(Зна ко је Абрахам Линколн ) 
-Критички сагледава однос белих 

људи према индијанцима-
староседеоцима, као и према 

робовима, циљеве грађанског рата обе 
стране и шта је тај рат донео за 

становнике Америке 
- Зна да наведе чињенице везане за 

укидање ропства и у осталим 
деловима света – Азији, Африци, 

остатку Америке као и стање у тим 
крајевима по питању економије и 

напретка 

-Целовито уме да опише историју 
Америке од Колумбовог открића 

пута за Америку, преко 
европских досељавања, 

потискивања староседелаца, 
довођења робова, ослобођења од 
Енглеске, доношења Устава САД 

1787, индустријског напретка, 
продора на Дивљи запад (златна 

грозница) и грађанског рата 
- Зна да наведе чињенице везане 
за укидање ропства и у осталим 

деловима света – Азији, Африци, 
остатку Америке као и да их 

међусобно упоређује 

Велике силе, Источно питање 
и балкански народи 

-Зна да објасни појмове: велика сила и 
Источно питање 

-Зна да наведе заинтересоване стране 
у решавању Источног питања 

- Зна када је био Берлински конгрес и 
које су његове најважније одлуке за 

српске земље 
-Зна да покаже на карти Европу пре и 

после Берлинског конгреса 
 

-Зна да опише кључне  интересе свих 
заинтересованих страна у решавању 

Источног питања: велике силе, 
балкански народи и Османско царство 

- Зна да опише узрочно-последично 
логично, хронолошки тачно, ток 

Велике источне кризе: са нагласком на 
устанку у Херцеговини и Босни (1875-

1878) 
-Уочава и описује улогу Русије у 
ратовима са Османским царством 

током XVIII и XIX века 
-Уочава и описује интересе великих 

сила према Русији и Османском 
царству 

-Зна да опише Берлински конгрес ( кад 
је био, ко учествује-одлучује, који су 
интереси заступљени, којим одлукама 

се завршио, да на карти покаже све 
промене које је овај Конгрес донео) 

-Зна да опише процес ослобађања 
балканских држава  у XIX веку 
-Уочава и описује значај Грчког 
устанка (1821-1829) за промену 
односа великих сила према југо-

истоку Европе 
- Анализира целовито позицију 
Русије у југо-источној Европи, 
однос великих сила према њој, 
позицију балканских народа у 

таквој мрежи изражених 
интереса, у XIX веку 

НОВОВЕКОВНЕ СРПСКЕ ДРЖАВЕ СРБИЈА И ЦРНА ГОРА (ДО МЕЂУНАРОДНОГ ПРИЗНАЊА 1878.ГОДИНЕ) 
ИС.1.1.7, именује најважније појаве из националне историје. 
ИС.1.1.9, зна на којем простору су се одиграле најважније појаве и догађаји из националне и опште историје. 
ИС.1.2.1, препознаје на основу карактеристичних историјских извора (текстуалних, сликовних, материјалних) о којој историјској појави, догађају и 
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личности је реч.   
ИС.1.2.4, уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми историјске карте у којој је наведена легенда.  
ИС.2.1.2, препознаје да постоји повезаност националне, регионалне и светске историје.  
ИС.2.1.5, зна и разуме узроке и последице важних историјских феномена у националној историји. 
ИС.2.1.6, зна и разуме узроке и последице важних историјских прекретница из опште историје. 
ИС.2.2.1, уме да закључи о којем догађају, феномену и личности је реч на основу садржаја карактеристичних писаних историјских извора.  
ИС.2.2.2, уме да закључи о којем историјском феномену је реч на основу карактеристичних сликовних историјских извора. 
ИС.3.1.2, уме да објасни специфичности важних историјских појмова и да их примени у одговарајућем историјском контексту. 
ИС.3.1.3, зна специфичне детаље из националне и опште историје. 
ИС.3.1.6, уме да закључи за што је дошло до одређених историјских догађaја и које су последице важних историјских дешавања. 

Српска  револуција  1804-

1835 

-Зна да наведе фазе револуције и 
именује вође тих фаза 

-Зна да наведе главна обележја Српске 
револуције 

-Зна где се револуција просторно 
одиграла (Смедеревски санџак) и зна 

да га покаже на карти 
-Зна да су синоними Смедеревски 

санџак и Београдски пашалук 
-Зна ко су Доситеј Обрадовић и Вук 

Караџић и зашто су значајни за српску 
револуцију 

-Зна да су Срби извели прву 
националну револуцију у Европи 
-Зна да објасни појмове: устав и 

револуција 
- Зна на сликама да препозна 

Карађорђа и Милоша Обреновића 
- Зна да наведе значај Кочине крајине 

1788-1791. за будући устанак, уз 
помоћ наставника 

-Зна да наведе повластице Срба у 
време владавине Мустафа-паше и 

зашто је тај период важан за избијање 
устанка 

-Зна када се одиграла и зашто Буна на 
дахије 

-Уме да прочита једноставне 
информације из песме Почетак буне 

на дахије и одговори на питања 
наставника (ко жели да се побуни, 

зашто, које знаке Бог даје Србима „да 

-Зна да опише процес који зовемо 
Српска револуција (хронолошки, 

просторно, ко су вође, узроци, 
последице) 

-Зна да именује друге државе у којима 
су у XIX веку изведене националне 

револуција (Немачка и Италија) 
- Зна да наведе карактеристике 

националне револуције и објасни 
појам аутономија- 

-Препознаје на сликама Доситеја 
Обрадовића и Вука Стефановића 

Караџића 
- Зна да опише целовито ситуацију у 

Београдском пашалуку крајем XVIII  и 
почетком XIX века 

-Зна да опише целовито Буну на 
дахије (узрок, ток, последице, време) 
-Уме да изведе закључак на основу 

информација из песме Почетак буне 
на дахије (шта значе чудне небеске 

појаве за Србе;  преведи небеске 
појаве у астрономске појаве; како 
Турци долазе до закључка шта те 
појаве на небу значе; шта султан 
Мурат саветује Турцима како да 
владају над рајом, а шта су они 

учинили...?) 
(-Зна ко су Алекса Ненадовић, Илија 

Бирчанин, Филип Вишњић) 
- Зна да објасни појам фрајкор 

-Зна да повеже Српску 
револуцију  са догађајима који су 

се у исто време дешавали у 
Европи 

- Уме самостално на основу 
анализе песме Востани Сербие, 
да издвоји национални програм 

Срба 
-Зна узрочно-последично да 

анализира ситуацију у 
Београдском пашалуку крајем 
XVIII  и почетком XIX века са 

аспекта раје, Османлијског 
царства, дахија и ситуације у 

осталом делу Европе 
-Уме, без проблема, да уочи и 
протумачи тражене податке из 

песме Почетак буне против 
дахија 

- Уме да изради графикон, где ће 
на доњој црти бити хронологија, 
а на горњој степен слободе Срба, 

почев од 1791-1801. године 
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се на оружје дижу“, зашто то Срби не 
чине, како дахије желе да спрече 

промену власти?) 
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Први српски устанак  

- Зна датум почетка Првог српског 
устанка 

- Зна да именује место где је почео 
устанак и да га покаже на карти 

-Именује вођу Првог српског устанка 
-Зна да наведе места и године 

најважнијих битака Првог српског 
устанка (Иванковац 1805.Мишар, 

Делиград 1806.Чегар 1809.) и да их уз 
помоћ наставника покаже на карти 

-Зна када је почео, а када се завршио 
Први српски устанак 

-Зна да наведе пет устаничких 
војвода, по избору, а да то није вођа 

устанка 
-Зна ко су Карађорђе Петровић и 

Стеван Синђелић 
-Уме да анализира текст устаничке 

заклетве 
-Зна да наведе последице Првог 

српског устанка 
-Зна ко је прота Матија Ненадовић 

-Зна да именује органе власти у 
Србији у време Првог српског устанка 

-Зна да наведе које су најзначајније 
образовно-културне установе 

основане (Велика школа и 
Богословија)у време Првог српског 

устанка 

-Зна да објасни Букурешки мир 1812. 
-Зна да опише ратну фазу српске 

револуције 
-Зна самостално да покаже на карти 

места главних битака, Орашац, 
Београдски пашалук, Ниш, Босна, 

Дрина, Сава, Морава, Шабац 
-Зна да опише однос великих сила 

према- Србији у време Првог српског 
устанка 

-Зна ко је хајдук Вељко Петровић 
(упутити их да прочитају и испричају 

његову биографију на основу В. С. 
Караџића, Житије хајдук Вељка 

Петровића) 
-Зна догађаје и личности из локалне 
историје: зна ко је војвода Милош 

Обреновић и где му се налази 
споменик (у Средњој Добрињи), 

његова улога у устанку 
-Зна да опише организацију устаничке 

власти током устанка 
-Зна да објасни зашто је важно 

оснивање школа и Богословије и ко је 
Србима из Београдског пашалука 

помагао у томе 
-Зна да објасни улогу проте Матеје 
Ненадовића у изградњи државног 

уређења устаничке Србије 

-Зна да хронолошки прецизно, 
узрочно-последично логично 

опише ратну фазу српске 
револуције и покаже наведене 

догађаје на карти 
-Критички анализира наше 

победе и поразе у време устанка и 
изражава свој став 

-Критички анализира Букурешки 
мир с позиције Русије, Србије, 

Османског царства 
-Анализира утицаје политике 

Наполеона Бонапарте на Србију у 
овом периоду (поход на Египат, 

одбијање да помогне 
Карађорђу...) 

-Уме целовито да опише и 
објасни функционисање  

устаничке Србије 
 

Други српски устанак 
- Зна датум почетка Другог српског 

устанка 
-Зна када је била и у чему је значај 

Хаџи Проданове буне 
-Користећи предходна знања уме 
да опише међународну ситуацију 
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- Зна да именује место где је почео 
устанак и да га покаже на карти 

-Именује вођу Другог српског устанка 
-Зна да наведе места и године 

најважнијих битака Другог српског 
устанка (-Љубић, Дубље Пожаревац 
1815.) и да их уз помоћ наставника 

покаже на карти 
-Зна када је почео, а када се завршио 

Други српски устанак 
-Зна ко зашто је важан Милош 

Обреновић 
- Уме да упореди, уз помоћ 

наставника, Први и Други српски 
устанак 

-Зна да целовито, уз показивање на 
карти, опише Други српски устанак 
(ко? када? где? последице? узроци?) 
- Уме самостално да упореди Први и 

Други српски устанак 
 
 

током 1815.године у Европи и 
последице по Други српски 

устанак 
 

Прва владавина Милоша и 
Михаила Обреновића 

-Зна да објасни појам хатишериф 
-Зна када је Србија добила аутономију 

и шта је добила Хатишерифима 
(1829,1830, 1833, 1838) 

-Зна годину када је донет Сретењски 
устав (1835) и зашто је он важан, 
зашто је данас то Дан државности 

Србије?Друштво слободних сељака 
(Србија) – од 1835.године 

-Зна да објасни појам устав и чему 
служи устав 

-Зна године владавине Милоша 
Обреновића 

- Зна ко су Милош и Михаило 
Обреновић 

-Зна да опише унутрашњу политику 
кнеза Милоша (обрачун са 

противницима, убиство Карађорђа, 
Покајница, изградња школа, подизање 

бања, културних институција...)-на 
примеру из локале историје 

анализирати Србију: изградња цркве 
Светог Марка, исељавање Срба из 

Ужица, због сукоба са Турцима 1833.-
односи се на одлуку хатишерифа да 

Турци остану у шест утврђених 
градова, а међу њима и Ужице, 
топонимија-Мегдан, Турица... 

-Зна да опише спољну политику кнеза 
Милоша 

-Зна да опише промене у Србији после 
добијања аутономије 

-Зна ко је кнегиња Љубица 
-Зна да опише уставе који су донети у 
време прве владавине кнеза Милоша 
- Зна зашто је Милош „добровољно“ 

напустио власт (Милетина буна) 
- Зна зашто је Михаило напустио власт 

(Вучићева буна) 

-Зна целовито да опише прву 
владавину кнеза Милоша (1815-

1939) 
-Зна ко је Димитрије Давидовић 

 

Уставобранитељски режим 
1842-1858 

-Зна да објасни појам уставобранитељ 
-Зна ко су Александар Карађорђевић и 

Илија Гарашанин и зашто су важни 

-Уме да уочи, издвоји и опише главне 
елементе уставобранитељске 

владавине 

-Уме критички да сагледа 
владавину уставобранитеља, 
њихове добре и лоше стране 
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-Зна да дефинише Начертаније и када 
је донето (1844) 

-Зна да објасни значај реформе језика 
Вука С. Караџића 

-Зна ко су најважнији 
уставобранитељи: (Тома Вучић 
Перишић, Аврам Петронијевић, 
кнегиња Персида, Јован Хаџић) 
-Зна зашто је важно доношење 

Грађанског законика и Начертанија и 
који су главни елементи тог програма 

 

Друга владавина Милоша и 
Михаила Обреновића 

-Зна да именује и хронолошки поређа 
другу владавину Милоша и Михајла 

Обреновића 
-Зна да опише добијање српских 

градова (1867) 
-Упознат је да је у складу са 

Начертанијем био покушај стварања 
Балканског савеза 

 

-Зна да наведе главне карактеристике 
Милошеве краткотрајне друге 

владавине 
-Зна да наведе и објасни главне 

карактеристике Михаилове друге 
владавине 

-Уме да уочи, издвоји и опише 
промене у Србији у време кнеза 

Михаила 
-Зна на који начин је завршио своју 

владавину кнез Михаило 
- Зна зашто се главна улица у Београду 

зове кнез Михајлова и шта пише и 
зашто на његовом споменику и зашто 

је важно за Ужице-лок.историја 

-Зна ко је Анастас Јовановић и 
зашто је значајан 

-Уме целовито, самостално, 
узрочно-последично, да опише 

владавину кнеза Михаила 
 

Србија на путу ка 
независности 1868-1878 

-Зна да објасни појмове намесник и 
намесништво 

-Зна од када до када је била Велика 
источна криза и када је био Берлински 

конгрес 
-Зна ко влада Србијом у време 

Берлинског конгреса и коју носи 
титулу 

-Зна ко су Милан Обреновић и Јован 
Ристић 

-Зна шта спада у Државна обележја 
(грб, застава, химна) и препознаје 

обележја државе Србије 
-Зна да покаже на карти Србију пре и 
после Берлинског конгреса, уз помоћ 

наставника 
-Зна да наведе одлуке Берлинског 

конгреса које се односе на Србију, уз 
помоћ наставника 

-Зна да објасни значај Намесничког 
устава из 1869.године 

-Зна да узрочно-последично и 
хронолошки прецизно опише Велику 

источну кризу (1875-1878) уз 
показивање на карти 

-Препознаје у изворима да је 
национално надахнуће пратио развој 

романтизма у књижевности 

-Зна да опише функцију Другог 
намесништва (1868-1872) 

-Уме целовито да опише Велику 
источну кризу, користећи знања 

из предходних лекција 
- Зна да опише преображај 

спољне политике Аустро-Угарске 
од средњоевропске монархије ка 
држави која тежи ка југо-истоку 

Европе на примеру Аустро- 
Угарске улоге у Великој источној 

кризи 
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Црна Гора у доба 
владичанства 

-Зна да објасни појмове теократска 
држава и владика 

–Зна где се налазио центар 
Црногорске државе (Цетиње) и зашто 

баш ту 
-Зна порекло имена државе Црне Горе 

- Зна да је Цетињска митрополија 
остала центар православља за Србе, 
после укидања Пећке патријаршије- 

Зна на основу слике да именује Петра 
II Петровића Његоша 

 

-Зна да опише друштво Црне Горе, 
подељено на племена и братства 

-Зна да опише мере које су уводили 
Петар I и Петар II не би ли како 

ујединили завађена племена 
-Зна да наведе књижевна дела Петра II 

Петровића Његоша 
-Зна да објасни значај Цетињске 

митрополије, поготово после укидања 
Пећке патријаршије 

-Зна на карти да покаже: Црну Гору, 
Брда, Цетиње 

 

-Зна да опише унутрашњу и 
спољну политику црногорских 

владика од краја XVIII  до 
средине XIX века (сарадња са 
Русијом, Србијом, односи са 

Османлијама...) 

Кнежевина Црна Гора 

-Зна да именује владарску династију 
Црне Горе (Петровић) 

-Зна ко је Никола Петровић, кнез 
(1860-1910), краљ (1910-1918) 

-Зна да покаже на карти Црну Гору 
пре и после Берлинског конгреса 
-Зна да наведе одлуке Берлинског 

конгреса везане за Црну Гору 

-Зна ко је кнез Данило и да опише 
промене које је увео у Црну Гору 

(прелазак од теократске ка  световној 
држави и  Законик Данила I) 

-Зна да опише односе Петровића са 
српским владарима 

-Зна да опише учешће Црне Горе у 
Великој источној кризи 

 

-Зна да критички анализира 
сарадњу Србије и Црне Горе у 

XIX веку 
- Зна целовито да опише Велику 
источну кризу и учешће Србије и 

Црне Горе и њој 

СРПСКИ НАРОД ПОД СТРАНОМ ВЛАШЋУ ОД КРАЈА  XVIII ВЕКА ДО СЕДАМДЕСЕТИХ ГОДИНА XIX ВЕКА 
ИС.1.1.7, именује најважније појаве из националне историје. 
ИС.1.1.9, зна на којем простору су се одиграле најважније појаве и догађаји из националне и опште историје. 
ИС.1.2.4, уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми историјске карте у којој је наведена легенда. 
ИС.2.1.2, препознаје да постоји повезаност националне, регионалне и светске историје. 
ИС.2.1.5, зна и разуме узроке и последице важних историјских феномена у националној историји. 
ИС.2.2.2, уме да закључи о којем историјском феномену је реч на основу карактеристичних сликовних историјских извора. 
ИС.3.1.3, зна специфичне детаље из националне и опште историје. 

Срби под хабзбуршком 
влашћу  

- Зна да покаже на карти куда су били 
распрострањени Срби у Хабзбуршкој 

монархији (Војна крајина) 
-Зна да наведе начине на које су Срби 

покушавали да очувају своју 
народност, национални идентитет 

(Матица српска, СПЦ) 
-Зна када се Хабзбуршка монархија 

преобразила у Аустро-Угарску (1867) 
и какве је то последице имало по 

положај Срба 

- Зна да наведе и објасни српске 
захтеве на Темишварском сабору 1790. 
-Зна да наведе последице учешћа Срба 

у револуцији 1848/1849 на страни 
Аустријског цара (суштина Војводства 

Србије и Тамишког Баната) 
-Зна да објасни узроке и последице 

настанка Војводства Србије и 
Тамишког Баната и да ту територију 

покаже на карти 
-Зна ко је Светозар Милетић 

- Уме да анализира положај Срба 
у Хабзбуршкој монархији-

Аустро-Угарској са различитих 
аспеката: верски, социјални, 

културни, национални, 
политички 

-Уочава корене анимозитета 
према Србима који се јављају код 
Хрвата током целог новог века, 

али од Хрватско-Угарске нагодбе 
много израженије 
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-Зна какве је последице по положај 
Срба имала Хрватско-Угарска нагодба 

(1873) 
- Разликује и именује сталеже српског 

становништва у Аустро-Угарској 
(сељаци, градско становништво, 
трговци, занатлије, професори, 

учитељи) 

-Уме да узрочно-последично опише 
положај Срба у Аустро-Угарској 

-Зна да уочи, издвоји и опише 
положај Срба у Хабзбуршкој 
монархији током XIX века до 

1878.године (Берлинског 
конгреса) 

 

Положај Срба у Турској  

-Зна на карти да покаже Босну и 
Херцеговину, Стару Србију и 

Македонију 
-Зна да објасни узроке опадања власти 
и дисциплине у Османском царству и 

какве је то последице имало по 
положај хришћана-Срба 

-Зна на који начин Срби покушавају 
да поправе свој положај (устанци 

Луке Вукаловића, Невесињска 
пушка...) 

- Зна да наведе главне одлуке 
Берлинског конгреса које се односе на 

БиХ 
 
 

- Зна како се манифестовала Српска 
револуција у овим крајевима 

-Зна да опише Невесињску пушку, 
догађај којим почиње Велика источна 

криза 
-Зна да опише како су одлуке 

Берлинског конгреса које су се 
односиле на БиХ одразиле на положај 

Срба у Старој Србији 
 

- Зна да покаже на карти 
Босански пашалук и опише 

Турску управу у њему до XIX 
века 

-Зна да узрочно-последично 
опише последице Османске 

управе у Босни, као и безвлашће 
које је настало у XIX  веку 

Завршни час 

Нови век 

Систематизација знања кроз квиз, израду ленте времена, мапу ума, упоредну табелу са најзначајнијим догађајима и 
личностима за овај период од средине XV века до средине XIX века, израду ППТ-а, паноа. 

 

ГЕОГРАФИЈА 

Циљ наставе географије  
Циљ наставе географијеје усвајање знања о природногеографским и друштвеногеографским објектима, појавама и процесима и њиховим међусобним 
везама и односима у међупростору. Настава географије треба да допринесе стварању реалне и исправне слике о свету као целини и месту и улози 
наше државе у свету. 
Задаци наставе географије су вишеструки. Настава географије треба да допринесе:  
 Стицању знања о основним природно-географским одликама ваневропских континената 
 Стицању знања о основним друштвено-географским одликама ваневропских континената 
 Упознавању различите културе континената, њихових регија и држава 
 Проширују знања из картографије и оспособе се за самостално коришћење географске карте у свакодневном животу 
 Упознавање улоге и значаја међународних организација за решавање економских, социјалних, културних, и хуманитарних проблема у свету; 
 Развијању опште културе и образовања. 
 Развијање ставова о превентиви, заштити и унапређењу животне средине. 
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САДРЖАЈИ 
ПРОГРАМА 

 

ОСНОВНИ 
ОБЛИЦИ 
ИЗВОЂЕЊА 
ПРОГРАМА 

ИСХОДИ (СТАНДАРДИ) 

ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

I   Увод 
-Увод у програмске 
садржаје, договор о 
начину рада; потребна 
литература и прибор 

-ИКТ унастави 
индивидуални 
-рад у пару 
-фронтални 

  

        

II  Азија 
-Азија: основни 
географски подаци о 
континенту 
-Азија: природно-
географске одлике 
-Азија: друштвено-
економске одлике, 
привреда, регионална и 
политичка подела 
-Југозападна Азија 
-Турска 
-Јужна Азија 
-Индија 
-ЈУгоисточна Азија 
-Индонезија 
-Средња Азија 
-Источна Азија 
-Кина 
-Јапан 

-ИКТ унастави 
индивидуални 
-рад у пару 
-фронтални 

ГЕ 1.1.3. препознаје и чита 
географске и допунске елементе 
карте 
ГЕ 1.3.1. познаје основне 
појмове о становништву  и 
насељима и уочава њихов 
просторни распоред  
ГЕ 1.4.2. именује континенте и 
препознаје њихове основне 
природне и друштвене одлике 

ГЕ 2.1.3.  препознаје и објашњава 
географске чињенице - објекте, 
појаве, процесе и 
односе који су представљени 
моделом, сликом, графиком, табелом 
и схемом 
ГЕ 2.1.4.  приказује понуђене 
географске податке:на немој карти, 
картографским изражајним 
средствима (бојама, линијама, 
знацима...), 
графиком, табелом и схемом 
ГЕ 2.3.1. разликује и   објашњава 
кретање становништва (природно и 
механичко) и структуре 
станивништва 
ГЕ 2.4.2. описује природне и 
друштвене одлике континента и 
наводи његове географске регије 
 

ГЕ 3.1.1.  доноси закључке о 
просторним (топографским) и 
каузалним везама географских 
чињеница - објеката, појава, 
процеса и односа на основу 
анализе географске 
карте 
ГЕ 3.3.1.  објашњава утицај 
природних и друштвених 
фактора на развој и размештај 
становништва и насеља 
ГЕ 3.4.3.  објашњава 
географске везе (просторне и 
каузалне, директне и 
индиректне) и законитости 
(опште и посебне) на 
ваневропским континентима и 
уме да издвоји географске 
регије 

 

III   Африка 
-Африка: основни 
географски подаци о 
континенту; природно-
географске одлике 
-Африка: 

-ИКТ унастави 
индивидуални 
-рад у пару 
-фронтални 
 

ГЕ 1.1.3. препознаје и чита 
географске и допунске елементе 
карте 
ГЕ 1.3.1. познаје основне 
појмове о становништву  и 
насељима и уочава њихов 

ГЕ 2.1.3.  препознаје и објашњава 
географске чињенице - објекте, 
појаве, процесе и односе који су 
представљени моделом, сликом, 
графиком, табелом и схемом 
ГЕ 2.1.4.  приказује понуђене 

ГЕ 3.1.1.  доноси закључке о 
просторним (топографским) и 
каузалним везама географских 
чињеница - објеката, појава, 
процеса и односа на основу 
анализе географске карте 
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друштвеноекономске 
одлике, привреда, 
регионална и политичка 
подела 
-Северна Африка и 
Египат, основне 
географске одлике 
-Источна Африка 
-Западна Африка 
-Јужна Африка 
-Јужноафричка 
Република 

просторни распоред  
ГЕ 1.4.2. именује континенте и 
препознаје њихове основне 
природне и друштвене одлике 

географске податке:на немој карти, 
картографским изражајним 
средствима (бојама, линијама, 
знацима...),графиком, табелом и 
схемом 
ГЕ 2.3.1. разликује и   објашњава 
кретање становништва (природно и 
механичко) и структуре 
станивништва 
ГЕ 2.4.2. описује природне и 
друштвене одлике континента и 
наводи његове географске регије 

ГЕ 3.3.1.  објашњава утицај 
природних и друштвених 
фактора на развој и размештај 
становништва и насеља 
ГЕ 3.4.3.  објашњава 
географске везе (просторне и 
каузалне, директне и 
индиректне) и законитости 
(опште и посебне) на 
ваневропским континентима и 
уме да издвоји географске 
регије 

IV Северна Америка 
-Северна Америка: 
основни географски 
подаци о континенту 
-Северна Америка: 
природно-географске 
одлике 
-Саверна Америка: 
друштвеноекономске 
одлике, привреда, 
регионална и политичка 
подела 
-САД 
-Канада 
 

-ИКТ унастави 
индивидуални 
-рад у пару 
-фронтални 

ГЕ 1.1.3. препознаје и чита 
географске и допунске елементе 
карте 
ГЕ 1.3.1. познаје основне 
појмове о становништву  и 
насељима и уочава њихов 
просторни распоред  
ГЕ 1.4.2. именује континенте и 
препознаје њихове основне 
природне и друштвене одлике 

ГЕ 2.1.3.  препознаје и објашњава 
географске чињенице - објекте, 
појаве, процесе и 
односе који су представљени 
моделом, сликом, графиком, табелом 
и схемом 
ГЕ 2.1.4.  приказује понуђене 
географске податке:на немој карти, 
картографским изражајним 
средствима 
(бојама,линијама,знацима...), 
графиком, табелом и схемом 
ГЕ 2.3.1. разликује и   објашњава 
кретање становништва (природно и 
механичко) и структуре 
станивништва 
ГЕ 2.4.2. описује природне и 
друштвене одлике континента и 
наводи његове географске регије 

ГЕ 3.1.1.  доноси закључке о 
просторним (топографским) и 
каузалним везама географских 
чињеница - објеката, појава, 
процеса и односа на основу 
анализе географске 
карте 
ГЕ 3.3.1.  објашњава утицај 
природних и друштвених 
фактора на развој и размештај 
становништва и насеља 
ГЕ 3.4.3.  објашњава 
географске везе (просторне и 
каузалне, директне и 
индиректне) и законитости 
(опште и посебне) на 
ваневропским континентима и 
уме да издвоји географске 
регије 

V  Средња Америка 
-Средња Америка: 
основни географски 
подаци; природно-
географске одлике 
-Средња Америка: 

 
-ИКТ унастави 
индивидуални 
-рад у пару 
-фронтални 

ГЕ 1.1.3. препознаје и чита 
географске и допунске елементе 
карте 
ГЕ 1.3.1. познаје основне 
појмове о становништву  и 
насељима и уочава њихов 

ГЕ 2.1.3.  препознаје и објашњава 
географске чињенице - објекте, 
појаве, процесе и односе који су 
представљени моделом, сликом, 
графиком, табелом и схемом 
ГЕ 2.1.4.  приказује понуђене 

ГЕ 3.1.1.  доноси закључке о 
просторним (топографским) и 
каузалним везама географских 
чињеница - објеката, појава, 
процеса и односа на основу 
анализе географске карте 



 
 

510 

друштвеноекономске 
одлике, привреда, 
регионална и политичка 
подела 
-Мексико 
VI  Јужна Америка 
-Јужна Америка: основни 
географски подаци о 
континенту 
-Јужна Америка: 
природно-географске 
одлике 
-Јужна Америка: 
друштвеноекономске 
одлике, привреда, 
регионална и политичка 
подела 
-Бразил 
-Аргентина 
VII  Аустралија и                
        Океанија 
-Аустралија и Океанија: 
основни географски 
подаци о континенту 
-Природно- географске 
одлике аустралијског 
континента 
-Друштвеноекономске 
одлике, привреда, 
регионална и политичка 
подела Аустралије и 
Океаније 
-Нови Зеланд: природно-
географске и 
друштвеноекономске 
карактеристике 
VIII  Поларне области 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ИКТ унастави 
индивидуални 
-рад у пару 
-фронтални 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

просторни распоред  
ГЕ 1.4.2. именује континенте и 
препознаје њихове основне 
природне и друштвене одлике 

географске податке:на немој карти, 
картографским изражајним 
средствима (бојама, линијама, 
знацима...), 
графиком, табелом и схемом 
ГЕ 2.3.1. разликује и   објашњава 
кретање становништва (природно и 
механичко) и структуре 
станивништва 
ГЕ 2.4.2. описује природне и 
друштвене одлике континента и 
наводи његове географске регије 
 

ГЕ 3.3.1.  објашњава утицај 
природних и друштвених 
фактора на развој и размештај 
становништва и насеља 
ГЕ 3.4.3.  објашњава 
географске везе (просторне и 
каузалне, директне и 
индиректне) и законитости 
(опште и посебне) на 
ваневропским континентима и 
уме да издвоји географске 
регије 
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-Арктик: основни 
географски подаци, 
природна и економска 
обележја 
-Антарктик: основни 
географски подаци, 
природна и економска 
обележја 

 
 
 
 
 
 
-ИКТ унастави 
индивидуални 
-рад у пару 
-фронтални 

IX  Свет као целина 
-Савремени политичко- 
географски процеси у 
свету: неоколонијализам, 
интеграције и 
глобализам; формирање 
политичке карте света 
 
 

-ИКТ унастави 
индивидуални 
-рад у пару 
-фронтални 

 ГЕ 2.1.4.  приказује понуђене 
географске податке:на немој карти, 
картографским изражајним 
средствима 
(бојама,линијама,знацима...), 
графиком, табелом и схемом 
ГЕ 2.3.2.  именује међународне 
организације у свету (EU, UNICEF, 
UN, UNESCO, FAO, Црвени крст) 

ГЕ 3.4.3.  објашњава 
географске везе (просторне и 
каузалне, директне и 
индиректне) и законитости 
(опште и посебне) на 
ваневропским континентима и 
уме да издвоји географске 
регије 

 

 

Начин остваривања програма  

Програмски садржаји географије резултат су захтева времена, најновијих достигнућа у науци и примерени су развојним 
способностима ученика  
Наставне теме су логички распоређене, а обрађују садржаје из  регионалне географије и пружају ученицима основна знања за брже  и 
лакше разумевање градива. 
Приликом израде планова рада (глобалног и оперативног) треба предвидети око 60% часова за обраду новог градива и око 40% за 
друге типове часова, укључујући и излазак у природу. Излазак у природу подразумева  посматрања и праћења природних појава  и 
процеса . 
Концепција програма пружа широке могућности за примену различитих наставних метода, као и употребу информационих 
технологија. Избор наставних метода зависи од циља и задатка наставног часа и опремљености кабинета. Избор облика рада је 
препуштен наставнику. Наставници треба да препознају различите нивое знања ученика; да настоје да побољшају квалитет и 
проверавају резултате учења.  
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Наставник за припрему рада на часу треба да користи уџбеник одобрен од стране Министарства просвете и спорта и да се  усавршава 
пратећи акредитоване семинаре и најновију стручну литературу  

ФИЗИКА 

Настава физике остварује се кроз следеће основне облике: 
1.Излагање садржаја тема уз одговарајуће демонстрационе огледе 
2.Решавање квалитативних и квантитативних задатака 
3.Лабораторијске вежбе 
4.Коришћење и других начина рада који доприносе бољем разумевању садржаја тема(домаћи задаци, читање популарне литературе из историје 
физике и сл.) 
5.Систематско праћење рада сваког појединачног ученика 
Веома је важно да при извођењу прва три облика наставе наглашава њихова обједињеност јединственом циљу:откривање и формулисање закона и 
њихова примена. У противном, ученик ће стећи утисак да постоје три различите физике:једна се слуша на предавањима, друга се ради кроз 
рачунарске задатке , а трећа се користи у лабораторији. 
Врсте активности у образовно-васпитном раду 

-ученици прате ток посматране појаве при извођењу демонстрационог огледа, затим својим речима на основу сопственог расуђивања, описују појаву 
коју посматрају  
-рад у малим групама при извођењу експерименталних вежби  
-мерење различитих физичких величина при извођењу лабораторијских вежби 
-процена грешке само за директно мерење величине(дужина, време...) 
-приказује графички и табеларно добијене податке  
-израда домаћих задатака 
Циљ  наставе физике је да ученици упознају природне појаве и основне природне законе ,да стекну основну научну писменост,да се оспособе за 
уочавање и  распознавање  физичких појава  у свакодневном животу и за активно стицање знања о физичким појавама кроз истраживање,оформе 
основу научног метода и да се усмере према примени физичких закона у свакодневном животу и раду. 
Задаци наставе физике су: 
-развијање функционалне писмености 
-упознавање основних начина мишљења и рсуђивања у физиц 
-разумевање појава,процеса и односа у природи на основу физичких закона 
-активно стиоцање знања о физичким појавама кроз истраживање 
-развијање логичког и апстрактног мишљења 
-схватање смисла и метода остваривања експеримента и значаја мерења 
-решавање једноставних проблема и задатака у оквиру наставних сарджаја 
-развијање способности за промени знања из физике 
-употреба  физичких појава у екологији ,заштити и унапређењу животне средине 
-развијање радних навика и склоности ка изучавању наука о природи 
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НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ (СТАНДАРДИ) 

ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ 

СИЛА И КРЕТАЊЕ 

- Разговор 
- Демострације 
- Огледи 
- Израда 
различитих 
типова задатака  
- Вршњачко 
учење 
- Подстицање 
саморегулисаног 
учења  

1.2.1. Ученик уме да препозна 
врсту кретања према облику 
путање. 
1.2.2 Ученик уме да препозна 
равномерно кретање на 
примерима. 
1.2.3. Ученик уме да израчуна 
средњу брзину, пређени пут 
или протекло време ако су му 
познате друге две величине  
(користи образац v=s/t). 
1.4.4. Ученик уме да препозна 
јединице за брзину. 

2.2.1. Ученик уме да препозна 
убрзано кретање, препознаје да 
тело које се креће убрзано 
(успорено) у истим временским 
интервалима прелази различите 
путеве; препознаје убрзано и 
успрено кретање кроз промену 
брзине. 
2.2.2. Ученик зна шта је механичко 
кретање и величине које га 
описују, зна да је убрзаање 
промена брзине у јединици 
времена и разликује брзину од 
убрзања. 

3.2.1. Ученик уме да примени односе 
између физичких величина које 
описују равномерно променљиво 
праволинијско кретање,  зна да 
користи везу између брзине и 
убрзања као и пређеног пута, брзине 
и убрзања код равн.убрзаног 
кретања.  
 
 

 

КРЕТАЊЕ ТЕЛА 
ПОД ДЕЈСТВОМ 
СИЛЕ ТЕЖЕ, СИЛА 
ТРЕЊА 

- Разговор 
- Демострације 
- Огледи 
- Израда 
различитих 
типова задатака  
- Вршњачко 
учење 
- Подстицање 
саморегулисаног 
учења 

1.1.1. Ученик уме да препозна 
гравитациону силу и силу 
трења које делују на тела која 
мирију или се крећу 
равномерно, зна да је 
гравитациона сила узрок 
падања тела а сила трења 
узрок заустављања.  
1.2.1. Ученик уме да препозна 
врсту кретања према облику 
путање. 

2.1.2. Ученик зна основне особине 
гравитационе силе,зна да је увек 
привлачна и да зависи од масе тела 
и зна да је то сила теже. 
 

3.2.1. Ученик уме да примени однос 
физичких величина које описују 
слободни пад и вертикални 
хитац.(уме да израчуна пређени пут 
и брзину код наведеног кретања.) 
 

 

 

РАВНОТЕЖА 

- Разговор 
- Демострације 
- Огледи 
- Израда 
различитих 
типова задатака  

1.2.1. Ученик уме да препозна 
врсту кретања према облику 
путање.  

2.1.1. Ученик уме да препозна силу 
потиска у случају пливања тела, 
препознаје правац и смер деловања 
силе као и равнотежу тела. 
2.1.2. Ученик зна основне особине 
силе потиска, зна да се јавља кад 
се чврсто тело урони у течност и 

3.1.1. Ученик разуме и примењује 
услове равнотеже полуге, зна да је 
услов за равнотежу полуге једнакост 
момената силе у односу на тачку 
ослонца, зна која сила даје највећи 
односно најмањи момент силе у 
односу на тачку ослонца, зна да  
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- Вршњачко 
учење 
- Подстицање 
саморегулисаног 
учења 

зна одреди правац и смер силе 
потиска. 
2.1.3. Ученик уме да препозна када 
је полуга у стању равнотеже, уме 
да примени услов равнотеже. 
(пример:Ако се клацкају отац и 
син ученик зна да међу понуђеним 
одговорима препозна растојање од 
тачке ослонца ако је дат однос 
њихових маса). 
2.1.4. Ученик разуме како односи 
сила утичу на врсту кретања, да у 
случају деловања колинеарних 
сила њихова резултанта одређује 
врсту кретања.(убрзано кретање, 
успорено кретање, стање 
мировања или равномерног 
праволинијског кретања.) 
2.1.5. Ученик разуме и примењује 
појам густине и на основу 
података густине средине и тела 
закључује да ли тело плива, лебди 
или тоне. 

израчуна интензитет момената сила 
које се јављају код полуге. (Пример: 
Клацкалица и кантар) 
3.1.2. Ученик зна какав је однос сила 
које делује на тело које мирује или се 
равн.креће, односно зна кад је тело у 
стању статичке и динамичке 
равнотеже. 

 

МЕХАНИЧКИ РАД, 
СНАГА И 
ЕНЕРГИЈА 

- Разговор 
- Демострације 
- Огледи 
- Израда 
различитих 
типова задатака  
- Вршњачко 
учење 
- Подстицање 
саморегулисаног 
учења 

2.4.1. Уме да користи важније 
изведене јединице Si система 
и зна њихове ознаке (Пример: 
За силу,рад енергију и снагу). 
2.4.3. Ученик уме да користи 
префиксе и претвара бројне 
вредности физичких величина 
из једне јединице у другу 
(користи префиксе мили кило 
и мега и уме да претвара 
јединице). 
2.5.1. Ученик зна да 
кинетичка и потенцијална 
енергија зависе од брзине 

3.5.1. Ученик разуме да се укупна 
механичка енергија тела при 
слободном паду одржава (разуме 
да при слободном паду, хицу 
навише и наниже  кинет.енергија 
прелази у потенцијалну и обрнуто 
тако да њихов збир остаје сталан). 
 

2.4.1. Уме да користи важније 
изведене јединице Si система и зна 
њихове ознаке (Пример: За силу,рад 
енергију и снагу). 
2.4.3. Ученик уме да користи 
префиксе и претвара бројне 
вредности физичких величина из 
једне јединице у другу (користи 
префиксе мили кило и мега и уме да 
претвара јединице). 
2.5.1. Ученик зна да кинетичка и 
потенцијална енергија зависе од 
брзине односно од висине на којој се 
тело налази. 
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односно од висине на којој се 
тело налази. 
2.5.3. Ученик уме да препозна 
појмове рада и снаге (зна да је 
механички рад једнак 
производу силе и пута и 
препознаје да је снага једнака 
извршеном рад у јединици 
времена). 

2.5.3. Ученик уме да препозна 
појмове рада и снаге (зна да је 
механички рад једнак производу 
силе и пута и препознаје да је снага 
једнака извршеном рад у јединици 
времена). 
 

 

ТОПЛОТНЕ ПОЈАВЕ 

- Разговор 
- Демострације 
- Огледи 
- Израда 
различитих 
типова задатака  
- Вршњачко 
учење 
- Подстицање 
саморегулисаног 
учења 

1.5.1. Ученик зна да агрегатно 
стање тела зависи од његове 
температуре, ако му је 
позната температура тела и 
температуре топљења и 
кључања, зна да одреди у ком 
се агрегатном стању налази 
тело, зна температуру 
мржњења и кључања воде под 
нормалним условима. 
1.5.2. Ученик уме да препозна 
да се механичким радом може 
мењати температура тела 
,препознаје да трење може да 
доведе до промене 
температуре. 

2.5.4. Ученик зна да унутрашња 
енергија зависи од температуре 
тела то јест да порастом 
унутрашње енергије расте и 
температура. 
2.5.5. Ученик зна да запремина 
тела зависи од температуре, зна да 
се чврста тела при загревању шире 
а при хлађењу скупљају. 
. 

3.5.2. Ученик уме да препозна 
карактеристичне процесе и термине 
који описује промене агрегатних 
стања, зна основне особине 
агрегатних стања (чврсто, течно и 
гасовито), зна шта су топљење, 
очвршћаваље, испаравање и 
кондензација. 
 

 
Начин остваривања програма (методе и технике) 
 

Из физике су одабрани само они наставни садржаји које на одређеном нивоу могу да усвоје сви ученици ОШ.Од свих метода  логичког закључивања  
које се користе  у физици,оченицима О.Ш. најприступачније је индуктивни метод при проналажењу и формулисању основних закона физике.Увођење 
једноставних експеримената за деминсртирање физичких појава има за циљ враћање огледа у наству физике,развијање радозналости и интереса за 
физику  и истраживачки приступ природним наукама.Једноставне експерименте могу да изводе сами ученици на часу или код куће користећи 
материјал или предмете из свакодневног живота. 
Свака тематска целина обрађује се оним радоследом који је назначен у програму.Унутар сваке теметске целине ,после поступног и аналитичког 
излагања,кроз систематизацију и обнављање,врши се синтеуа битних чињеница и закључака,и кроз њихово обнављање омогућава се ученицима 
разумевање и трајно усвајање.При обради садржаја сваке теме,на сваком часу део времена  се користи за обнављање. 
Да би се циљеви и задаци наставе физике остварили у целини неопходно је да ученици активно учествују у свим облицима наставног процеса. 
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При решавању рачунских задатака прво сагледати физичке сарджаје па затим прећи на математичко формулисање и израчунавање.Решавање задатака 
одвија се кроз  три етапе:физичка анализа задатака,матеметичко израчунавање и дискусија резултата. 
Час експерименталних вежби састији се из уводног дела,мерња и записивања резултата мерења. 
Битан облик рада су домаћи задаци,који се планирају за час. 
Наставник континуирано прати рад сваког ученика кроз непрекидну контролу његових усвојених знања,стечених на основу свих облика 
наставе:демонсртационих огледа,предавања,решавања квантитативних и квалитативних задатака и лабораторијских вежби. 
Образовни стандарди који се односе на компетенције које се стичу током изучавања предмета физика у основном образовању су ФИ.  1.7.1, 1.7.2, 2.6.1, 
2.6.2, 2.6.3, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 3.7.1, 3.7.2.  Ови стандарди су из области Експеримент и Математичке основе физике и налазе се у свакој наставној 
теми јер нису везани за специфичан садржај него за компетенције које се развијају стално. 
1.7.1 Ученик поседује мануелне спосбности потребне за рад у лабораторији. 
1.7.2 Ученик уме да се придржава основних правила понашања у лабораторији. 
2.6.1 Ученик разуме и примењује основене математичке формулације односа и законитости у физици, нпр. директну и обрнуту пропорционалност. 
2.6.2 Ученик уме да препозна векторске величине. 
2.6.3 Ученик уме да користи и интерпретира табеларни и графички приказ зависности физичких величина. 
2.7.1 Ученик уме табеларно и графички да прикаже резултате посматрања и мерења. 
2.7.2 Ученик уме да врши једноставна уопштавања и систематизацију резултата. 
2.7.3 Ученик уме да реализује експеримент по упутству. 
3.7.1 Ученик уме да донесе релевантан закључак на основу резултата мерења. 
3.7.2 ученик уме да препозна питање на које можемо да одговоримо посматрањем или експериментом. 
 

МАТЕМАТИКА 

Циљеви и задаци  
Математика има за циљ да омогући ученику успешно настављање математичког образовања и самообразовање, као и да допринесе развијању 
менталних способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личноси ученика.  
Ученике треба оспособити да: 
-да схвате појам квадрата рационалног броја и квадратних корена. 

-умеју да одреде приближну вредност броја:   ( , 0)a a Q a  . 

-схватају реалне бројеве као дужинске мере, односно као тачке на бројевној правој одређене дужима које представљају такву меру. 
-упознају скуп реалних бројева као унију скупа рационалних и скупа ирационалних бројева. 
-упознају појам степена и операције са степенима. 
-умеју да изводе основне рачунске операције са мономима и полиномима, као и друге идентичне трансформације ових израза. 
-упознају правоугли координатни сyстем и његову примену. 
-добро упознају директну и обрнуту пропорционалност и практично примене. 
-знају Питагорину теорему и умеју да примене код свих геометријских фигура у којима се може уочити правоугли троугао. 
-познају најважнија својства многоугла и троугла. 
-знају најважније обрасце у вези са многоуглом  и троуглом и да их могу применити у одговарајућим задацима. 
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-схвате појам  и својства пропорције. 
-схвате појам сличности троугла и умеју да примене у једноставнијим случајевима. 
-користи формуле за обим и површину круга и кружног прстена,дужину кружног лука и површину кружног исечка,уме да одреди централни и 
периферијски угао. 
 
 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 

основни средњи напредни 
1. РЕАЛНИ БРОЈЕВИ 

● Квадрат рационалног 
броја и квадратни 
корен 
● Ирационални бројеви 
●Реални бројеви и 
операције са њима 

● Jеднакост a2=|a| 

-фронтални 
-индивидуални 
-рад у пару 
-групни 
 

- 2.2.2. оперише са степенима и зна шта 
је квадратни корен; 

 

3.2.2. користи особине степена и 
квадратног корена; 

2. ПИТАГОРИНА 
ТЕОРЕМА 

● Израчунавање 
страница правоуглог 
троугла 
● Примена Питагорине 
теореме на 
правоугаоник и квадрат 
● Примена Питагорине 
теореме на 
једнакостранични и 
једнакокраки троугао 
● Примена Питагорине 
теореме на ромб и 
трапез 
● Примена Питагорине 
теореме на правоугли 
троугао са угловима 30, 
60 или 45 степени 

-фронтални 
-индивидуални 
-групни 
-мултимедијална 
настава 
-тематске надеље 

-1.3.2. влада појмовима: троугао, 
четвороугао, квадрат и 
правоугаоник (уочава њихове 
моделе у реалним ситуацијама и 
уме да их нацрта користећи 
прибор; разликује основне врсте 
троуглова, зна основне елементе 
троугла и уме да израчуна обим и 
површину троугла, квадрата и 
правоугаоника на основу 
елемената који непосредно 
фигуришу у датом задатку; 
уме да израчуна непознату 
страницу правоуглог троугла 
примењујући Питагорину 
теорему). 
1.4.4. при мерењу бира 
одговарајућу мерну јединицу; 
заокружује величине исказане 
датом мером.; 

2.3.2. уме да одреди однос углова и 
страница у троуглу и збир углова у 
троуглу и четвороуглу и да решава 
задатке користећи Питагорину 
теорему; 
2.4.3. уме да дату величину искаже 
приближном вредношћу 

3.3.2. користи основна својства троугла, 
четвороугла, паралелограма и трапеза, 
рачуна њихове обиме и површине на 
основу елемената који нису обавезно 
непосредно дати у формулацији задатка; 
3.4.2. процењује и заокружује дате 
податке и рачуна са таквим приближним 
вредностима; 
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3. РАЦИОНАЛНИ 
АЛГЕБАРСКИ 
ИЗРАЗИ 

● Степен чији је 
изложилац природан 
број 
● Множење и дељење 
степена једнаких 
основа 
● Степен производа и 
количника 
● Степен степена 
● Појам рационалног 
алгебарског израза 
● Појам полинома и 
монома 
● Сабирање и 
одузимање полинома 
● Множење полинома 
● Квадрат бинома 
● Разлика квадрата 
● Растављање 
полинома на чиниоце 

-фронтални 
-индивидуални 
-рад у пару 
-групни 

1.2.2. уме да израчуна степен 
датог броја, зна основне 
операције са степенима. ; 
1.2.3. сабира, одузима и множи 
мономе; 
 

2.2.2. оперише са степенима и зна шта 
је квадратни корен; 
2.2.3. сабира и одузима полиноме, уме 
да помножи два бинома и да квадрира 
бином; 
 

3.2.2. користи особине степена и 
квадратног корена; 
3.2.3. зна и примењује формуле за 
разлику квадрата и квадрат бинома;  
-увежбано трансформише алгебарске 
изразе, своди их на најједноставнији 
облик; 
 

4. МНОГОУГАО 

● Појам и врсте 
многоугла 
● Углови и дијагонале 
многоугла 
● Правилни 
многоуглови 
● Обим и површина 
правилних многоуглова 

-фронтални 
-индивидуални 
-рад у пару 
-мултимедијална 
настава 
 

 

- - познаје најважнија 
своства многоугла 

 

- - уме да врши приближну 
конструкцију ма којег 
правилног многоугла и 
геометријску конструкцију 
појединих правилних 
многоуглова 

 

- Решава задатке у којима елементи 
нису непосредно дати 

5. ЗАВИСНЕ 
ВЕЛИЧИНЕ 

● Правоугли 
координатни систем 

-фронтални 
-индивидуални 
-рад у пару 
-мултимедијална 

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 

2.5.1.влада описом координатног 
система (одређује координате тачака, 
осно или централно симетричних итд); 
2.5.2.чита једноставне дијаграме и 
табеле.  

3.5.1. уме да одреди положај 
(координате) тачака које задовољавају 
сложеније услове; 
3.5.2. тумачи дијаграме и табеле; 
3.5.4. примени процентни рачун у 



 
 

519 

● Растојање између две 
тачке у координатном 
систему 
● График зависности 
међу величинама 
● Директна 
пропорционалност 
● Обрнута 
пропорционалност 
● Пропорција и 
примена 

настава 
-тематске надеље 

обратно; 
1.5.2. чита и разуме податак са 
графикона, дијаграма или из 
табеле, и одређује минимум или 
максимум зависне величине; 
1.5.3. податке из табеле прикаже 
графиконом и обрнуто; 
1.5.4.одреди задати проценат 
неке величине; 
1.2.4. одреди вредност функције 
дате таблицом или формулом; 
1.4.3. користи различите апоене 

новца; 

2.5.3. обради прикупљене податке и 
представи их табеларно или графички;  
2.5.4. примени процентни рачун у 
једноставним реалним ситуацијама (на 
пример, промена цене неког производа 
за дати проценат ); 
 2.2.4. уочи зависност међу 
променљивим, зна функцију y=ax и 
графички интерпретира њена својства; 
везује за та својства појам директне 
пропорционалности и одређује 
непознати члан пропорције; 
2.4.2. претвора износ једне валуте у 
другу правилно постављајући 
одговарајућу пропорцију; 

сложенијим ситуацијама; 
3.2.4. разликује директно и обрнуто 

пропорционалне величине и то изражава 
одговарајућим записом; 

6. КРУГ 

● Углови круга 
● Примена Питагорине 
теореме на круг 

● Обим круга, број π 

● Дужина кружног 
лука 
● Површина круга 
● Површина кружног 
прстена и исечка 

-фронтални 
-индивидуални 
-рад у пару 
-групни 
-мултимедијална 
настава 
-угледни час 
-тематске надеље 

1.3.3. влада појмовима: круг, 
кружна линија (издваја њихове 
основне елементе, уочава њихове 
моделе у реалним ситуацијама и 
уме да их нацрта користећи 
прибор; уме да израчуна обим и 
површину круга датог 
полупречника); 
 

2.3.3. користи формуле за обим и 
површину круга и кружног прстена; 
2.4.1.  пореди величине које су 
изражене различитим мерним 
јединицама за дужину и масу; 

3.3.3. уме да одреди централни и 
периферијски угао, рачуна површину 
кружног исечка, дужину кружног лука;  
3.4.1. по потреби претвара јединице мере, 
рачунајући са њима; 

7. СЛИЧНОСТ 

● Размера дужи. 
Самерљиве и 
несамерљиве дужи 
● Конструктивна 
подела дужи у датој 
размери m : n,   m,n ε N 
● Пропорционалност 
дужи 
● Сличност троуглова 

-фронтални 
-индивидуални 
-рад у пару 
 
 
 

- схвати појам сличности 
троуглова и уме да је 
примени у једноставнијим 
случајевима 

 

- - користи елементе дедуктивног 
закључивања (изводи 
једноставне доказе) 

 

- примени подударност и сличност 
троуглова, повезујући тако разна 
својства геометријских објеката 

 

 

БИОЛОГИЈА  
БИОЛОГИЈА  
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Циљ и задаци биологије у седмом разреду: 
Циљ наставе биологије јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и научну писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих 
Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје 
мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да усвајањем образовно-васпитних 
садржаја стекну основна знања о грађи и функционисању човечијег организма, развијају здравствену културу, хигијенске навике и схвате значај 
репродуктивног здравља. 
Изучавањем биологије код ученика треба развијати одговарајуће квалитете живота, навике, запажања, способности критичког мишљења, објективно и 
логичко расуђивање као и хумане односе међу половима. 
Задаци наставе биологије су: 
- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе биологије, сврха, циљеви и задаци образовања, као и 
циљеви наставе биологије буду у пуној мери реализовани 
- разумевање улоге и значаја биологије за развој и напредак човечанства 
- развијање свести о властитом пореклу и положају у природи 
- разумевање еволутивног положаја човека 
- упознавање грађе и функционисања организма, усвајање одређених хигијенских навика, стицање одговорности за лично здравље и здравље других 
људи 
- схватање да је полност саставни део живота и да човекова полност подразумева поштовање норми понашања које обезбеђују хумане односе међу 
људима 
- стицање радних навика и способности за самостално посматрање и истраживање. 
 

Р.Б. Наставна тема Обрада Понављ. Вежбе Провера УКУПНО 

 

I 

 

Порекло и развој људске 
врсте 

 

2 

 

2 

 

/ 

 

/ 

 

4 

 

II 

 

Грађа човечијег тела  
 

 

33 

 

12 

 

11 

 

3 

 

59 

 

III 

 

Репродуктивно здравље 

 

 

7 

 

2 

 

/ 

 

/ 

 

9 

 

УКУПНО: 
 

42 

 

16 

 

11 

 

3 

 

72 
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НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 

основни средњи напредни 

I Порекло и развој 
људске врсте 

- наука о човеку 
- порекло и историјски 
развој човека 
- преци данашњег 
човека 
- људи данас 

-фронтални 
-индивидуални 
-ПП презентације 
-провера и 
примена знања 
 

1.3.8. зна основне научне чињенице о 
еволуцији живота на Земљи 
1.3.9. зна да живот на Земљи има заједничко 
порекло са чијом се историјом можемо 
упознати на основу фосилних записа 
1.3.10. зна да је природно одабирање 
основни механизам прилагођавања 
организама 

2.3.6. уочава прилагођеност 
организама и разуме да током 
еволуције природно одабирање 
доводи до прилагођавања организама 
на услове животне средине 
 

 
 

II Грађа човечијег 
тела 

- ћелија, деоба ћелије 
- кожа 
- скелет 
- мишићи 
- нервни систем 
- жлезде са 
унутрашњим лучењем 
- чулни органи 
- варење 
- дисање 
- крвоток 
- излучивање 
- размножавање 
 

-фронтални 
-индивидуални 
- групни 
- рад у пару 
-микроскопирање 
-дисекције 
-ПП презентације 
-провера и 
примена знања 
-тематске недеље 
-вршњачка 
едукација 

1.2.2. зна да је ћелија најмања јединица грађе 
свих вишећелијских организама у чијим 
одељцима се одвијају разноврсни процеси, и 
зна основне карактеристике грађе тих ћелија 
11.2.4. познаје основну организацију органа 
у којима се одвијају различити животни 
процеси 
1.2.5. разуме да је за живот неопходна 
енергија коју организми обезбеђују 
исхраном 
1.2.6. разуме да су поједини процеси 
заједнички за сва жива бића (дисање, 
надражљивост, покретљивост, растење, 
развиће, размножавање) 
1.2.7. зна да организми функционишу као 
независне целине у сталној интеракцији са 
околином 

1.3.1. разуме да јединка једне врсте даје 
потомке исте врсте 
1.3.2. зна основне појмове о процесима 
размножавања 
1.3.3. зна да свака ћелија у организму садржи 
генетички материјал 
1.3.4. зна за појам и основну улогу 
хромозома 
1.3.5. зна основне принципе наслеђивања 
1.3.6. зна како делују гени и да се стечене 
особине не наслеђују 

2.2.1. разуме да постоје одређене 
разлике у грађи ћелија у зависности од 
функције коју обављају у 
вишећелијским организмима (разлике 
између биљне и животињске ћелије, 
између коштане и мишићне ћелије и 
сл.) 
2.2.2. зна и упоређује сличности и 
разлике између нивоа организације 
јединке: зна да се ћелије које врше 
исту функцију групишу и образују 
ткива, ткива са истом функцијом 
органе, а органи са истом функцијом 
системе органа 
2.2.4. разуме да је за живот неопходна 
енергија која се производи, складишти 
и одаје у специфичним процесима у 
ћелији и да се то назива метаболизам 
2.2.6. разуме да и у биљној и у 
животињској ћелији сложене материје 
могу да се разграђују, при чему се 
ослобађа енергија у процесу који се 
назива дисање 
2.2.8. зна да је неопходна 
координација функција у 
вишећелијским организмима и зна 
који органски системи омогућују ову 
интеграцију 
2.3.1. разуме основне разлике између 

3.2.2. разуме морфолошку повезаност 
појединих нивоа организације и 
њихову међусобну функционалну 
условљеност 
3.2.3. разуме узроке развоја и 
усложњавања грађе и функције током 
еволуције 
3.2.4. разуме да је у остваривању 
карактеристичног понашања 
неопходна функционална интеграција 
више система органа и разуме значај 
такве интеграције понашања за 
преживљавање 
3.2.5. разуме сличности и разлике у 
интеграцији грађе и функције јединке 
током животног циклуса 
3.2.6. зна и разуме главне морфолошке 
и функционалне карактеристике 
органа који информишу организам о 
стању у околини и њихову улогу у 
одржавању унутрашње равнотеже 
(улога нервног система) 
3.2.7. зна и разуме главне морфолошке 
и функционалне карактеристике 
органа који реагују на промене у 
околини и карактеристике органа који 
враћају организам у равнотежу онда 
када је из ње избачен (стресно стање -
улога ендокриног система) 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2718
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2718
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2718
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2717
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2717
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2717
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2717
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2717
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2734
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2734
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2734
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2734
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2702
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2702
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2702
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2700
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2700
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2698
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2698
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2735
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2735
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2735
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2735
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2735
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2735
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2735
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2703
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2703
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2703
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2703
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2703
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2699
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2733
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2733
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2733
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2745
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2745
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2745
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2745
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2745
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2745
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2745
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1.3.7. зна да од зигота настаје организам и да 
се тај процес назива развиће 
1.5.1. зна основне мере за одржавање личне 
хигијене и хигијене околине и разуме зашто 
је важно да их се придржава 
1.5.4. разуме зашто је важно да се придржава 
званичних упутстава која се односе на 
заразне болести (епидемије и пандемије) 
1.5.5. препознаје основне знаке поремећаја 
функције појединих органа и основне 
симптоме инфекције и разликује стање у 
коме може сам да интервенише од стања 
када мора да се обрати лекару 
1.5.6. разуме предности и недостатке 
употребе додатака у храни и исхрани 
(конзерванси и неконтролисана употреба 
витамина, антиоксиданата, минерала итд.) и 
опасности до којих може да доведе 
неуравнотежена исхрана (редукционе дијете, 
претерано узимање хране и сл.) и познаје 
основне принципе правилног комбиновања 
животних намирница 
1.5.7. разуме да загађење животне средине 
(воде, ваздуха, земљишта, бука, итд.) и неке 
природне појаве (UV зрачење) неповољно 
утичу на здравље човека 
1.5.8. зна и разуме какав значај за здравље 
имају умерена физичка активност и 
поштовање биолошких ритмова (сна, 
одмора) 
 
 

полног и бесполног размножавања 
2.3.2. разуме механизам настанка 
зигота 
2.3.3. разуме зашто потомци личе на 
родитеље и њихове претке, али нису 
идентични са њима 
2.3.4. зна да на развиће организама 
поред генетичког материјала утиче и 
средина 
2.5.1. познаје основне механизме 
деловања превентивних мера у 
очувању здравља 
2.5.2. разуме значај и зна основне 
принципе правилног комбиновања 
животних намирница 
2.5.3. зна како се чува хранљива 
вредност намирница 
2.5.4. зна механизме којима загађење 
животне средине угрожава здравље 
човека 
2.5.5. зна механизме деловања 
хемијских материја на физиолошке 
процесе у организму и на понашање 
(утицај алкохола, различитих врста 
дрога, енергетских напитака и сл.) 
2.6.1. уме да уз навођење реализује 
сложено прикупљање података, 
систематизује податке и извести о 
резултату 
2.6.3. уме, уз помоћ наставника, да 
прави графиконе и табеле према два 
критеријума уз коментар резултата 
2.6.4. уме на задатом примеру, уз 
помоћ наставника, да постави 
хипотезу, формира и реализује 
једноставан експеримент и извести о 
резултату 
 

3.2.8. зна и разуме које су последице 
стресног стања за организам 
3.3.1. разуме разлику између телесних 
и полних ћелија у погледу хромозома 
и деоба 
3.3.2. разуме да полне ћелије настају 
од посебних ћелија у организму 
3.3.3. зна функцију генетичког 
материјала и његову основну улогу у 
ћелији 
3.3.4. зна да је број хромозома у 
ћелији карактеристика врсте 
3.3.5. разуме како различити 
еволуциони механизми, мењајући 
учесталост особина у популацијама, 
доводе до еволуције 
3.3.6. разуме да човек може да утиче 
на смер и брзину еволуционих 
промена својих популација и 
популација других врста 
3.5.3. разуме основне биолошке 
процесе који леже у основи 
физиолошки правилне исхране 
3.5.4. познаје главне компоненте 
намирница и њихову хранљиву 
вредност 
3.5.5. познаје симптоме и главне 
карактеристике болести метаболизма 
и узроке због којих настају (гојазност, 
анорексија, булимија, шећерна болест) 
3.5.6. разуме механизме поремећаја 
функције појединих органа 
3.5.7. познаје основне биолошке 
механизме који доводе до развијања 
болести зависности 
3.5.8. разуме механизме стресног 
стања и утицај јаких негативних 
емоција на физиолошке процесе у 
организму и на понашање појединца 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2728
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2728
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2728
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2724
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2724
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2724
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2724
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2724
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2724
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2724
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2724
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2724
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2699
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2693
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2693
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2693
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2738
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2738
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2738
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2725
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2725
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2721
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2721
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2721
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2719
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2719
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2719
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2719
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2719
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2732
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2732
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2743
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2743
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2716
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2716
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2716
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2716
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2723
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2723
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2723
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2741
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2741
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2709
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2709
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2709
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2709
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III  Репродуктивно 
здравље 

- пубертет и 
адолесценција 
- делинквенција и 
болести зависности 
- хумани однос међу 
половима и 
контрацепција 
- ризично понашање и 
сексуално преносиве 
болести 
- значај и планирање 
породице и наталитет 
 

-фронтални 
-индивидуални 
- групни 
- рад у пару 
-ПП презентације 
-провера и 
примена знања 
 

1.5.9. разуме да постоје полне болести, 
познаје мере превенције и могуће путеве 
инфекције, као и њихове негативне 
последице на здравље 
1.5.10. зна да постоје природне промене у 
понашању које настају као последица 
физиолошких промена (пубертет, 
менопауза), зна да у адолесцентом добу могу 
да се појаве психолошки развојни проблеми 
(поремећаји у исхрани, поремећаји 
понашања, поремећаји сна и сл.) 
1.5.11. разуме одговорност и опасност 
превременог ступања у сексуалне односе и 
разуме зашто абортус у доба развоја има 
негативне последице на физичко и ментално 
здравље 
1.5.12. зна да болести зависности (претерана 
употреба дувана, алкохола, дроге) 
неповољно утичу на укупан квалитет живота 
и зна коме може да се обрати за помоћ 
(институцијама и стручњацима) 
1.5.13. зна како се треба понашати према 
особи која болује од болести зависности или 
је ХИВ позитивна 

  

 

 
Начин остваривања програма (методе и технике) 
 

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. 
Избор и систематизација програмских садржаја биоогије резултат су захтева времена и најновијих достигнућа у биологији, а примерени су узрасту 
ученика и њиховом психо-физичком развоју. 
Наставне теме су логички распоређене, а обухватају садржаје науке о човеку, здравственој  култури и репродуктивном здрављу. 
Овако конципирани програм пружа ученицима основна знања, а ради лакшег разумевања и усвајања градива, наставник не треба да инсистира на 
детаљном опису грађе и функције, већ на обољењима и повредама појединих органа, пружању прве помоћи и стицању неопходних хигијенских 
навика, очувању личног здравља и здравља других људи, као и одговорном односу према репродуктивном здрављу. 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2722
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2722
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2722
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2722
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2720
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2720
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2720
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2720
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2720
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2720
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2720
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Приликом израде планова рада (глобалном и оперативног) треба предвидети 60% часова за обраду новог градива и 40% за друге типове часова. 
Концепција програма пружа широке могућности за примену различитих наставних метода и употребу расположивих наставних средстава и 
информационих технологија на часовима обраде, вежби и систематизације градива. Избор наставних метода зависи од циља и задатака наставног часа 
и опремљености кабинета. Избор облика рада препуштен је наставнику. 
Наставник за припрему рада на часу треба да користи уџбеник одобрен од стране Министарства просвете, најновију стручну литературу и да 
примењује искуства стечена професионалним развојем на акредитованим семинарима из Каталога програма стручног усавршавања Завода за 
унапређивање образовања и васпитања.  
 

ХЕМИЈА 

Циљ и задаци 

 

Циљ наставе хемије јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и научну писменост и да напредују ка 
реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и 
непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и 
заинтересованост за предметне садржаје, као и  
- развијање функционалне хемијске писмености 
- разумевање промена и појава у природи на основу знања хемијских  појмова, теорија, модела и закона 
- развијање способности комуницирања коришћењем хемијских термина, хемијских симбола, формула и једначина 
- развијање способности за извођење једноставних хемијских истраживања  
- развијање способности за решавање теоријских и експерименталних проблема 
- развијање логичког и апстрактног мишљења и критичког става у мишљењу 
- развијање способности за тражење и коришћење релевантних информација у различитим изворима (уџбеник, научно-

популарни чланци, Интернет) 
- развијање свести о важности одговорног односа према животној средини, одговарајућег и рационалног коришћења и 

одлагања различитих супстанци у свакодневном животу 
- развијање радозналости, потребе за сазнавањем о својствима супстанци у окружењу и позитивног става према учењу 

хемије   
- развијање свести о сопственим знањима и способностима и даљој професионалној оријентацији. 
 
Задаци наставе хемије јесу: 
- стварање разноврсних могућности  да кроз различите садржаје и облике рада током наставе хемије сврха, циљеви и 

задаци образовања, као и циљеви наставе хемије буду у пуној мери реализовани 
- омогућавање ученицима да разумеју предмет изучавања хемије и научни метод којим се у хемији долази до сазнања 
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- омогућавање ученицима да сагледају значај хемије у свакодневном животу, за развој различитих технологија и развој 
друштва уопште 

- оспособљавање ученика да се користе хемијским језиком: да знају хемијску терминологију и да разумеју квалитативно и 
квантитативно значење хемијских симбола, формула и једначина  

- стварање наставних ситуација у којима ће ученици до сазнања о својствима супстанци и њиховим променама долазити на 
основу демонстрационих огледа или огледа које самостално изводе, развијати при том аналитичко мишљење и критички 
став у мишљењу 

- стварање наставних ситуација у којима ће ученици развијати експерименталне вештине,  правилно и безбедно, по себе и 
друге, руковати лабораторијским прибором, посуђем и супстанцама    

- оспособљавање ученика за извођење једноставних истраживања 
- стварање ситуација у којима ће ученици примењивати теоријско знање и експериментално искуство за решавање 

теоријских и експерименталних проблема 
- стварање ситауција у којима ће ученици примењивати знање хемије за тумачење појава и промена у реалном окружењу 
- омогућавање ученицима да кроз једноставна израчунавања разумеју квантитаивни аспект хемијских промена и његову 

практичну примену      
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Редни  
број  

наставне  
теме 

НАСТАВНА  
ТЕМА/ОБЛАСТ 

Број 
часова 

по теми 

Број часова за 

обраду 
лабораторијске 

вежбе 

остале типове 
часова 

1. ХЕМИЈА И ЊЕН ЗНАЧАЈ 3 1 2 0 

2. 
ОСНОВНИ ХЕМИЈСКИ 
ПОЈМОВИ 

14 6 3 5 

3. СТРУКТУРА СУПСТАНЦИ 

3.1. 
АТОМ И СТРУКТУРА 
АТОМА 

13 6 1 6 

3.2. 

ОСНОВНЕ ЧЕСТИЦЕ КОЈЕ 
ИЗГРАЂУЈУ СУПСТАНЦЕ: 
АТОМИ, МОЛЕКУЛИ И 
ЈОНИ 

16 7 1 8 

4. 
ХОМОГЕНЕ СМЕШЕ –  
РАСТВОРИ 

9 4 2 3 

5. 
ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И 
ИЗРАЧУНАВАЊА 

17 7 1 9 

Укупно 72 31 10 31 
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Садржаји 

програма 

Број 
часова 

Активности 
ученика у 
образовно-

васпитном 
раду 

Активности 
наставника у 

образовно-  
васпитном 

раду  

Основни 
облици 

извођења 
програма 

Циљеви и задаци садржаја 
програма 

Хемија и њен 
значај 

 

 Предмет 
изучавања 
хемије. Хемија у 
склопу 
природних наука 
и њена примена. 

 

3 

 

 Слушање 

 Дискутовање 

 Посматрање 

 Ивођење 
огледа 

 Бележење 
резултата 

 Ивођење 
закључака 

 Сређивање 
радног места 

- презентује 
правила 
понашања у 
хемијској 
лебораторији  
- поспешује 
самосталан рад 
ученика у 
хемијској 
лабораторији  

- подстиче 
ученике на 
дискусију 
резултата  

 Фронтални 
рад 

 Индивидуални 
рад 

 Групни рад 

Ученик треба да: 

 разуме шта је предмет изучавања 
хемије и како се у хемији долази до 
сазнања (научни метод) 

 схвати да је хемија једна од 
природних наука која објашњава појаве 
и промене у природи 

 оспособи се за коришћење уџбеника 
и радне свеске 

 овлада основним операцијама 
лабораторијске технике, мерама 
опрезности, заштите и прве помоћи 
како би самостално изводио 
једноставне експерименте 

 организује радно место, припрема и 
одлаже прибор и други материјал за 
рад. 

 

Основни 
хемијски 
појмови 

 Материја и 
супстанца. 
Физичка и 
хемијска 
својства 
супстанци. 

 Физичке и 

14 

 

 Слушање 

 Дискутовање 

 Посматрање 

 Ивођење 
огледа 

 Бележење 
резултата 

 Ивођење 

објашњава и 
наглашава 
разлику између 
основних 
хемијских 
појмова  
- подстиче 
ученике да 
постављају 
питања  

- проналази 
примере из 

 Фронтални 
рад 

 Индивидуални 
рад 

 Групни рад 

 Рад у пару 

Ученик треба да: 

 разуме разлику између супстанце и 
физичког тела, супстанце и физичког 
поља (разликује примере од 
непримера) 

 разуме разлику између физичких и 
хемијских својстава супстанце 

 разуме разлику између физичке и 
хемијске промене супстанце 

 препознаје примере физичких и 
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хемијске 
промене 
супстанци. 

 Чисте 
супстанце: 
елементи и 
једињења. 

 Смеше. 
Раздвајање 
састојака смеше 
(декантовање, 
цеђење, 
дестилација, 
кристализација). 

 

закључака 

 Сређивање 
радног места 

свакодневног 
живота и 
презентије их 
ученицима  

хемијских промена у свакодневном 
окружењу  

 зна шта су чисте супстанце 

 разуме разлику између елемената и 
једињења 

 препознаје примере елемената и 
једињења у свакодневном окружењу 

 разуме разлику између чистих 
супстанци и смеша 

 препознаје примере смеша у 
свакодневном окружењу 

 уме да изабере и примени поступак 
за раздвајање састојака смеше на 
основу физичких својстава супстанци у 
смеши. 

Структура 
супстанце 
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А) атом и 
структура 
атома 

 

 Атом. 

 Хемијски 
симболи. 

 Грађа атома. 
Језгро атома. 
Атомски и 
масени број. 
Изотопи.  

 Релативна 
атомска маса.  

 Електронски 
омотач. 
Периодни 
систем 
елемената.  
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 Слушање 

 Дискутовање 

 Посматрање 

 Прављење 
модела 

 Провера знања 

 

- објашњава 
које честице 
изграђују атом  
- подстиче 
ученике да 
постављају 
питања  

- буди 
креативност код 
ученика, кроз 
повезивање 
својстава 
супстанци и 
хемијске везе  

 Фронтални 
рад 

 Индивидуални 
рад 

 Групни рад 

 Рад у пару 

Ученик треба да: 

 зна да је атом најмања честица 
хемијског елемента 

 разуме квалитативно и 
квантитативно значење хемијских 
симбола 

 зна структуру атома, да нуклеони 
(протони и неутрони) чине језгро, а 
електрони образују електронски омотач 

 зна односе маса протона, неутрона и 
електрона 

 зна релативна наелектрисања 
протона, неутрона и електрона 

 зна да се електрони у атому 
разликују по енергији (енергетски 
нивои) 

 разуме како су својства елемента и 
његов положај у периодном систему 
условљени атомским бројем (број 
протона), односно бројем и распоредом 
електрона у омотачу 

 разуме да је маса атома мала и да се 
из практичних разлога уместо стварне 
масе атома користи релативна атомска 
маса 

 зна шта је атомска јединица масе и да 
је повеже са појмом релативна атомска 
маса 

 уме да користи податке дате у 
таблици периодног система елемената. 
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Б) основне 
честице које 
изграђују 
супстанце: 
атоми, 
молекули, 
јони 

 

 Молекул. 
Хемијске 
формуле.  

 Ковалентна 
веза. Грађење 
молекула 
елемената и 
једињења.  

 Јонска веза. 

 Валенца 
елемената у 
ковалентним и 
јонским 
једињењима.  

 Релативна 
молекулска 
маса.  

 Атомске, 
молекулске и 
јонске кристалне 
решетке. 
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 Слушање 

 Дискутовање 

 Посматрање 

 Прављење 
модела 

 Писање 
хемијских 
формула 

 

  Фронтални 
рад 

 Индивидуални 
рад 

 Групни рад 

 Рад у пару 

Ученик треба да: 

 разуме да су основне честице које 
изграђују супстанце атоми, молекули и 
јони 

 зна шта је јонска и ковалентна веза 

 разуме како од атома настају јони, 
како од атома настају молекули, 
односно разуме разлику између атома, 
јона и молекула 

 разуме сличности и разлике између 
атома и јона у броју и врсти 
субатомских честица 

 разуме значај валентних електрона и 
промене на последњем енергетском 
нивоу при стварању хемијске везе 

 зна шта је валенца елемента и уме да 
на основу формуле једињења одреди 
валенцу елемената и обрнуто 

 разуме да је стварна маса молекула 
мала и уме да на основу хемијске 
формуле израчуна релативну 
молекулску масу 

 разуме да хемијска формула 
једињења са јонском везом представља 
најмањи целобројни однос јона у 
јонској кристалној решетки 

 зна да се у хемији користе 
електронске, структурне и молекулске 
формуле и разуме њихово значење 

 разуме да својства хемијских 
једињења зависе од типа хемијске везе  

 разуме разлику између атомске, 
јонске и молекулске кристалне 
решетке. 
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Хомогене 
смеше – 

раствори 

 

 Раствори и 
растворљивост.   

 Процентни 
састав раствора. 

 Вода. Значај 
воде за живи 
свет.  
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 Слушање 

 Дискутовање 

 Посматрање 

 Решавање 
рачунских 
задатака 

 Ивођење 
огледа 

 Бележење 
резултата 

 Ивођење 
закључака 

 Сређивање 
радног места 

- подстиче 
ученике на 
самосталан рад  
- кроз примере 
из праксе 
показује шта је 
засићен, а шта 
незасићен 
раствор  
- подстиче 
дијалог са 
ученицима и 
повећава тиме 
заинтересовано
ст за 
израчунавања у 
хемији  

-наводи примере 
примене 
процентне 
концентрације у 
свакодневном 
живот  

 Фронтални 
рад 

 Индивидуални 
рад 

 Групни рад 

 Рад у пару 

Ученик треба да: 

 разуме појам раствора и 
растворљивости 

 разуме начин изражавања 
квантитативног састава раствора као 
незасићен, засићен и презасићен 
раствор 

 разуме изражавање квантитативног 
састава раствора преко процентне 
концентрације 

 уме да израчуна процентну 
концентрацију раствора 

 уме да направи раствор одређене 
процентне концентрације 

 разликује воду као једињење (чиста 
супстанца) од примера вода у природи 
које су смеше (изворска, морска, речна, 
језерска, подземна, минерална вода, 
атмосферска и отпадна вода)  

 разуме да је вода растварач за 
супстанце са јонском и полaрном 
ковалентном везом и зна значај воде за 
живот 

 зна да је вода за пиће драгоцена и да 
је чува од загађења.      

 

Хемијске 
реакције и 

16 

 

 Слушање 

 Дискутовање 

 разграничава и 
објашњава шта 
је 
квантитативно 

 Фронтални 
рад 

 Индивидуални 

Ученик треба да: 

 зна да се хемијским симболима и 
формулама представљају супстанце, а 
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израчунавања 

 

 Хемијске 
једначине. 
Анализа и 
синтеза.        

 Закон о 
одржању масе. 

 Закон сталних 
односа маса. 

 Количина 
супастанце. 
Мол. Моларна 
маса.  

 Израчунавања 
у хемији. 

 

 Посматрање 

 Решавање 
рачунских 
задатака 

 Провера знања 

 Састављање 
модела 

 Писање 
хемијских 
реакција 

и квалитативно 
значење 
хемијске 
једначине  
- приближава 
законе по 
којима се 
одвијају 
хемијске 
реакције  

- одговара на 
питања ученика 
и подстиче их да 
постављају нова  

- указује на 
повезаност 
масе и 
количине 
супстанце  

 

рад 

 Групни рад 

 Рад у пару 

једначинама хемијске промене 
(реакције) 

 разуме квалитативно и 
квантитативно значење симбола, 
формула и једначина хемијских 
реакција 

 примењује знање о Закону одржања 
масе при писању једначина хемијских 
реакција 

 разуме Закон сталних масених 
односа 

 разликује два основна типа 
хемијских промена: реакције анализе и 
синтезе 

 разликује појам  масе од појма 
количине супстанце  као и њихове 
основне јединице 

 разуме однос масе и количине 
супстанце 

 зна на основу формуле да израчуна 
моларну масу супстанце 

 зна да хемијским једначинама 
прикаже једноставне хемијске реакције  

 зна да на основу хемијске једначине 
објасни Закон о одржању масе 

 изводи једноставна израчунавања на 
основу једначине хемијске реакције – 
стехиометријска израчунавања 
заснована на масеним и количинским 
односима 

 зна да су све промене супстанци 
праћене променом енергије. 
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Начин и поступак остваривања програма:  

 континуирана припрема за часове (добро испланирати сваки час полазећи од оперативних задатака, према њима 
формулисати циљеве часа и изабрати методе које ће на датом садржају ученицима омогућити да формирају знања и 
вештине);  

 планирање наставе на годишњем и месечном нивоу;  

 користити што више активне методе рада које ће и ученику омогућити да буде што активнији и самосталнији у раду;  

 подстицати ученике на истразивачки рад у школској лабораторији(хемијском кабинету), што ће омогућити и 
подстицати развој вештина и способности комуникације, изношења идеја, навођења аргумената, доношења одлука и 
преузимања одговорности;  

 пратити ученичка постигнућа на сваком часу и омогућити им да кроз различите методе проверавања покажу свој 
напредак у учењу хемије;  

 добро осмислити задатке за испитивање ученичких постигнућа и проверити да ли се њима проверава ниво знања 
прецизиран у опетативним задацима и у којој мери се подстиче формирање целовитог знања, односно формирање 
система појмова;  

 што интересантније изводити наставу хемије, подстицањем критичког мишљења код ученика, и способности 
извођења закључака, дискутовања , извештавања;  

 за објашњавање апстрактних хемијских појмова користити огледе које демонстрира наставник или ученици(уколико у 
школи не постоје супстанце за извођење огледа и лабораторијских вежби, оне се могу заменити супстанцама које се 
могу набавити у апотекама, продавницама или их ученици могу донети од куће);  

 активности ученика треба планирати према оперативним задацима, наведеним уз сваку тему имајући у виду које 
способности ученици треба да развију;  

 правилно бирати и комбиновати различите облике рада на часу;  

 користити стручну литературу, Интернет, што ће ученицимапомоћи да анализирају неку појаву, дискутују, праве 
извештаје;  

 комбиновати разне врсте дидактичких материјала илустрације, слике, графиконе, дијапозитиве;  

 у сарадњи са ученицима правити нова наставна средства, повезати решавања рачунских задатака са 
експерименталним радом;  
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 упутити ученике на начине правилног извођења закључака, извештавања, понашања у хемијској лабораторији, 
сређивања радног места и сл;  

 формирати код ученика способност доношења одлука у свакодневном животу, упутити их да обрате пажњу од ког 
произвођача купују неки производ одређеног хемијског састава, при чему треба да имају критички став према 
рекламним кампањама за производе;  

 истаћи на прави начин практичан значај сазнања у хемији за развој технологије и друштва у целини.  
 
Начин остваривања програма (методе и технике) 

- континуирана припрема за часове (добро испланирати сваки час полазећи од оперативних задатака, према њима формулисати циљеве часа и 
изабрати методе које ће на датом садржају ученицима омогућити да формирају знања и вештине); 

- планирање наставе на годишњем и месечном нивоу; 
- користити што више активне методе рада које ће и ученику омогућити да буде што активнији и самосталнији у раду; 
- подстицати ученике на истразивачки рад у школској лабораторији(хемијском кабинету), што ће омогућити и подстицати развој вестина и 

способности комуникације, изношења идеја, навођења аргумената, доношења одлука и преузимања одговорности; 
- пратити ученичка постигнућа на сваком часу и омогућити им да кроз различите методе проверавања покажу свој напредак у учењу хемије; 
- добро осмислити задатке за испитивање ученичких постигнућа и проверити да ли се њима проверава ниво знања прецизиран у опетативним 

задацима и у којој мери се подстиче формирање целовитог знања, односно формирање система појмова; 
- што интересантније изводити наставу хемије, подстицањем критичког мишљења код ученика, и способности извођења закључака, 

дискутовања , извештавања; 
- за објашњавање апстрактних хемијских појмова користити огледе које демонстрира наставник или ученици(уколико у школи не постоје 

супстанце за извођење огледа и лабораторијских вежби, оне се могу заменити супстанцама које се могу набавити у апотекама, продавницама 
или их ученици могу донети од куће); 

- активности ученика треба планирати према оперативним задацима, наведеним уз сваку  тему имајући у виду које способности ученици треба 
да развију; 

- правилно бирати и комбиновати различите облике рада на часу; 
- користити стручну литературу, Интернет, што ће ученицимапомоћи да анализирају неку појаву, дискутују, праве извештаје; 
- комбиновати разне врсте дидактичких материјала илустрације, слике, графиконе, дијапозитиве; 
- у сарадњи са ученицима правити нова наставна средства, повезати решавања рачунских задатака са експерименталним радом; 
- упутити ученике на начине правилног извођења закључака, извештавања, понашања у хемијској лабораторији, сређивања радног места и сл; 
- формирати код ученика способност доношења одлука у свакодневном животу, упутити их да обрате пажњу од ког произвођача купују неки 

производ одређеног хемијског састава, при чему треба да имају критички став према рекламним кампањама за производе; 
- истаћи на прави начин практичан значај сазнања у хемији за развој технологије и друштва у целини. 

 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

Оперативни задаци 

Ученици треба да: 
-прошире   своја  знања   из   претходних   разреда   из   области техничког цртања; 
- да науче представљање у ортогоналној пројекцији и просторно приказивање предмета; 
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- упознају специфична техничкотехнолошка својтва појединиx метала и легура; 
- умеју да рукују инструментима за мерење;  
- повежу знања о мерењу из физике шестог разреда;  
- упознају специфичности, сличности и разлике обраде метала и других материјала;  
- упознају подсистеме саобраћајних и транспортних машина и ур еђај а ;  
- стичу знања о преображајницима енергије; 
- стичу навике за рационално коришћење и штедњу енергије;  
- упознају тенденцију роботизације у разним сферама живота и рада људи; 
- упознају неке могућности за управљање моделима уз употребу рачунара са готовим програмима на бази интерфејс технологије . 
 

Редни 
број Наставна тема укупно 

1. 
Увод у машинску 
технику 

2 

2. 
Техничко цртање у 
машинству 

8 

3. 
Информатичке 
технологије 

14 

4. Материјали  2 

5. Мерење и контрола 2 

6. 
Технологија обраде  
материјала 

4 

7. Машине и механизми 16 

8. Роботика 2 

9. Енергетика 6 

10. Модули 16 

 УКУПНО 72 
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НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ (СТАНДАРДИ ) 

ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ 

1. Увод у машинску технику 
- фронтални рад 
- графички рад 
 

- разуме чиме се бави 
машинство и која је његова 
улога и значај. 

- познаје појам машинаства и 
машине и њихов развој кроз 
историју 

- познају  појмове машина и 
механизама, као и начинима 
трансформације материје и 
енергије и преноса 
оптерећњеа и кретања 

2. Техничко цртање у 
машинству 
-Пројекције 
- Котирање 
- Размера 

- фронтални рад 
- графички рад 
 

- познаје врсте линија и врсте 
цртежа 

- ортогонално и просторно 
приказује предмете на цртежу уз 
помоћ наставника. 

- самостално представља 
предмете у ортогоналној 
пројекцији и просторно 
приказивање предмета 

3. Информатичка 
технологија 

-Рад са програмима :Google 
scatch up i Power point. 
- Израда презентација 

- фронтални рад 
- графички рад 

- практичан рад 

- покреће ове програме и 
израђује једноставне цртеже и 
презентације. 

- да науче да користе основне 
програмске пакете за цртање 
и израду презентација 

- успешно црта и израђује 
презентације по свом 
сценарију, користи звук, 
клип и анимације. 

4. Материјали  
- Машински материјали 
- Својства метала и легура. 

- фронтални рад 
- графички рад 

 

- упознају специфична 
техничко-технолошка својтва 
појединиx метала и легура 

- разликује значај и врсте 
материјала, намену и улогу. 
 

- познаје својства метала и 
легура и начине њиховог 
испитивања. 

5. Мерење и контрола 
- Помично мерило са 
нонијусом 
- Микрометар. 

 - фронтални рад 
- графички рад 

- практичан рад 

- познаје врсте инструмената 
за мерење дужине. 

- повежу знања о мерењу из 
физике шестог разреда; 
- разликује улогу и врсте мерних 
инструмената. 

- самостално узима меру и 
чита њену величину на 
помичном мерилу. 

6. Технологија обраде 
материјала 
-Обрада метала са и без 
скидања струготине. 
-Спајање метала 

- фронтални рад 
- графички рад 

 

- познаје врсте обраде метала и 
спајања метала. 

- упознају специфичности, 
сличности и разлике обраде 
метала и других материјала 

- познаје сложеније облике 
обраде материјала као што су 
стругање и глодање и 
самостално скицира њихове 
шеме и објашњава. 

7. Машине и механизми 
-Основни принципи 
машинских конструкција. 
-Машински елементи 

- фронтални рад 
- графички рад 

 

 -упознају основне појмове и 
принципе рада машина,  
механизама и њихових 
појединих елемента 

- разликује основне механизме и 
њихову намену 
- препознаје и набраја врсте 
машинских елемената. 

- скицира и тумачи шеме 
машинских елемената и 
механизама. 
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- Транспортне машине. 

8. Роботика 
- фронтални рад 
- графички рад 

 

- упознају тенденцију 
роботизације у разним сферама 
живота и рада људи; 

- познају врсте робота и 
њихову намену. 

- самостално влада 
историјом, начином рада и 
функцијом робота. 

9.Енергетика 

-Облици и извори енергије 
-Врсте мотора 
-Мотори СУС И ССС 

 

- фронтални рад 
- графички рад 
 

- основна знања о облицима и 
изворима енергије; 

- познаје поделу облика 
енергије и врста мотота. 
- позбаје основне принципе 
рада тополотних мотора. 

- стичу навике за 
рационално коришћење и 
штедњу енергије; 
- разуме без помоћи 
наставника принцип рада 
мотора СУС. 

10.Конструкторско 
моделовање-модули 
-Израда модела и макета. 

- фронтални рад 
- графички рад 

- практичан рад 

- израђује основне делове 
техничког цртежа и макете уз 
помоћ наставника. 

- израђује основне делове 
техничког цртежа и макете 
самостално у највећем делу. 

-да науче да раде самосталано 
на сопственом пројекту и дају 
решења за поједине 
компоненте(целине) модула-
конструкције 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

       Оперативни задаци: 
 Усмерени  развој основних моторичких способности,првенствено брзине и координације; 
 Усмерено стицање и  усавршавање моторичких умења и навика и навике предвиђених програмом физичког васпитања; 
 Примена стечних знања,умења и навика у сложенијим условима(кроз игру , такмичење и сл.); 
 Задовољавање социјалних потреба за потврђивањем,групним поистовећивањем и сл.; 
 Естетско изражавање кретњом и доживљавање естетских вредности; 
 Усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика. 
  

  

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 

основни средњи напредни 

 

АТЛЕТИКА                  
-трчања,                        
-бацања,                        
-скокови 

 

 

Фронтални облик 
рада, групни 
облик рада, 
индивидуални 
облик рада 

Правилно трчи технике трчања на 
кратке и дуге стазе, зна терминологију , 
значај трчања, основе тренинга и пружа 
прву помоћ, зна правилно да скаче у 
даљ згрчном техником и мери дужину 
скока, зна терминологију, основе 
тренинга и пружа прву помоћ, зна 
правилно да скаче у вис техником 

Правилно изводи варијанту 
технике штафетног трчања, 
зна правилно да скаче у даљ 
техником увинуће,зна да 
правилно скаче у вис леђном 
техником, правилно баца 
куглу леђном варијантом, зна 
правила такмичења, учествује 

Правилно изводи варијанту 
технике штафетног трчања, 
учествује на такмичењу у 
вишебоју, зна атлетска правила 
неопходна за учествовање на 
петобоју 
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маказице, зна терминологију,основем 
тренинга и пружа прву помоц, 
правилно баца куглу из места и мери 
дужину хица, зна правила за 
такмичења, сигурносна правила влада 
терминологијом,основама тренинга и 
пружа прву помоћ 

на такмичењу 

СПОРТСКА ИГРА      
- одбојка 

Фронтални облик 
рада, групни 
облик рада, 
индивидуални 
облик рада,рад у 
пару и тројкама,  

Игра спортску игру,примењује основну 
технику,неопходна правила, сарађује са 
члановима екипе,зна функцију 
игре,основне 
појмове,правила,принципе тренинга и 
пружа прву помоћ 

Игра спортску игру 
примењујући виши ниво 
технике, већи број правила, 
једноставније тактичке 
комбинације уз висок степен 
сарадње са члановима екипе, 
зна функцију и значај 
спортске игре, већи број 
правила, принципе и утицај 
тренинга 

Игра спортску игру 
примењујући сложене елементе 
технике,испуњава тактичке 
задатке , суди, организује 
утакмице,зна тактику игрте, 
систем такмичења,начин 
организовања и суди 

ГИМНАСТИКА          
-вежбе на партеру ,      
-прескоци,  

Фронтални облик 
рада, групни 
облик рада, 
индивидуални 
облик рада, рад у 
пару 

Правилно изводи вежбе на тлу, 
правилно изводи прескоке, изводи 
вежбе и комбинације вежби на греди 

Правилно изводи вежбе и 
комбинације вежби ма тлу, 
правилмо изводи згрчку 
 

Правилно изводи вежбе и 
комбинације вежби ма тлу, 
правилмо изводи згрчку и 
разношку са изразитијом фазом 
лета 
 

 

 

2.ИЗАБРАНЕ  СПОРТСКЕ  ГРАНЕ (СПОРТСКЕ  АКТИВНОСТИ) ОДБОЈКА 36 ЧАСОВА 

2.1  СЛОБОДНЕ  АКТИВНОСТИ (СЕКЦИЈЕ)     
       Слободне  активности (секције)  организују се за  ученике  са посебним интересовањем за спорт.Рад   се  одвија  у  спортским  секцијама  или  
школским  екипама које  се  формирају према интересовању,способностима и полу  ученика. 

 
2.3  АКТИВНОСТИ  У  ПРИРОДИ 

Од  активности  у  природи,планирана  су  два  кроса  и   два  излета. 
Кросеви: 
          -јесењи крос, у организацији Црвеног крста (октобар), 
          -пролећни  крос“Светозар Ђукић“ 

Излети: 
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2.4. КОРЕКТИВНО-ПЕДАГОШКИ  РАД 

              Корективно-педагошки  рад  се  организује за ученике који  имају  лоше  држање  тела.Рад  спроводи  наставник у сарадњи  са  лекаром  
или  физијатром који  утврђује степен деформитета и прописује вежбе.Тежи  случајеви  телесних  деформитета  третирају  се  у  здравственим 
установама. 
  2.5.  ШКОЛСКА  И  ДРУГА  ТАКМИЧЕЊА                
             Школа  организује  и  спроводи    спортска  такмичења  као  интегрални део  процеса  физичког васпитања, тј. обавезна унутар школска и 
међуодељенска такмичења у : 
              1. гимнастици  
              2. атлетици  
              3. спортским  играма. 
            У  сарадњи  са  Спортским   савезом  грда  Ужица,организују  се  такмичења међушколског  карактера  у  свим  спортсим   дисциплинама  
према  календару  који  прави   Министарство  просвете  и  спорта  и  Спортски  савез.     

 

Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ  НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

ВЕРСКА НАСТАВА  -  ПРАВОСЛАВНИ  КАТИХИЗИС (ВЕРОНАУКА) 
Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) јесте да пружи целовит православни погледна свет и живот, уважавајући две димензије: историјски 
хришћански живот(историјску реалност Цркве) и есхатолошки живот(будућу димензију идеалног).То значи да ученици систематски упознају 
православну веру у њеној доктринарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се хришћанско виђење живота и постојања 
света излаже у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којим се настоји показати да хришћанско 
виђенје(литургијско, као и подвижничко искуство Православне цркве) овухвата све позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну 
припадност и верско образованје. Све то остварује се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и делатном плану, уз настојање да се 
доктринарне поставке спроведу у свим сегментима живота(однос с Богом, са светом, с другим људима и са собом  
Задаци наставе православног катихизиса (веронауке) јесу да код ученика: 
развије отвореност и однос према Богу, другачијем и савршеном у односу на нас, као и отвореност и однос према другим личностима, према људима 
као ближњима, а тиме се буди и развија свест о заједници са Богом и са људима и посредно се сузбија екстремни индивидуализам и егоцентризам; 

- развије способност за постављање питања о целини и коначном смислу постојања човека и света, о људској слободи, о животу у заједници, о 
феномену смрти, о односу са природом која нас окружује, као и сопственој одговорности за друге, за свет као творевину Божију и за себе, 

- развије тежњу ка одговорном обликовању заједничког живота са другим људима из сопственог народа и сопствене цркве или верске 
заједнице, као и са људима, народима, верским заједницама и културама  другачијим од сопствене, ка изналажењу равнотеже измђу заједнице 
и властите личности и ка остваренју сусрета са светом, са природом, и пре и после свега, са Богом; 

 
        -излети   

Оперативни  задаци 
-развијање  основних моторичких активности 
-примена стечених знања кроз игру 
-стварање  услова  за  социјално прилагођавање 
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- изгради способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског стваралаштва у 
науци и другим областима; 

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

 

Садржај програма 
Број 

часова 

Основни 
облици 

извођења 
програма 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Увод 
1 

илустративна 
дијалошка 

 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.  

 Ученик може да сагледа садржаје којима ће се бавити настава Православног катихизиса у 
току 6. разреда основне школе;  

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

Припрема света за долазак Сина 
Божијег 

5 

монолошка 
дијалошка 
радионичарска 
илустративна 
демонстративна 

 Упознати ученике са културно-историјским приликама у Палестини пред Христово рођење;  
 Указати ученицима на старозаветна пророштва везана за долазак Спаситеља – Месије;  
 Објаснити ученицима улогу и значај Светог Јована Претече;  
 Развити свест код ученика о значају покајања и врлинског живота;  
 Ученик може да каже да су Јевреји пред долазак Месије били под Римском окупацијом и да 

су међу њима постојале поделе  
 Ученик може да препозна да су Јевреји очекивали Месију на основу старозаветних 

пророштава  
 Ученик може да преприча живот Светог Јована Претече и Крститеља Господњег и каже да је 

он припремао народ за долазак Христа  
 Ученик може да доживи врлински живот и покајање као припрему за сусрет са Христом;  

Увод у Нови Завет 5 

монолошка  
дијалошка 
радионичарска 
илустративна 
демонстративна 

 Упознати ученике са настанком новозаветних књига;  
 Објаснити ученицима кључне новозаветне појмове;  
 Пружити ученицима основ за разумевање смисла новозаветних догађаја;  
 Подстаћи ученике да самостално читају Свето Писмо.  
 Ученик може да закључи да је доласком Исуса Христа Бог склопио Нови Завет са људима.  
 Ученик може да наведе неке од новозаветних књига и околности њиховог настанка;  
 Ученик може да пронађе одређени библијски одељак;  
 Ученик може да каже да се Библија користи на богослужењима;  
 Ученик може да именује Јеванђелисте и препозна њихове иконографске символе;  
 Ученик је подстакнут на читање Светог Писма.  
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Богочовек Исус Христос 17 

илустративна 
монолошка 
дијалошка 
радионичарска 
игра 

 Пружити ученицима основно знање о личности Пресвете Богородице;  
 Објаснити ученицима хришћанско поимање слободе;  
 Пружити ученицима основно знање о јеванђељским казивањима о Господу Исусу Христу;  
 Објаснити ученицима разлог оваплоћења Сина Божијег;  
 Подстаћи ученике да у описима Христових чуда увиде љубав Божију  
 Кроз Христове заповести о љубави и тумачење појединих одељака из Беседе на гори указати 

ученицима на значај љубави према Богу и ближњима.  
 Подстаћи ученике да живе по Јеванђељу;  
 Указати ученицима на повезаност Тајне Вечере и Свете Литургије;  
 Представити ученицима догађаје Страдања и Васкрсења Христовог као кључне за спасење 

света и човека. 
  Ученик може да преприча догађај Благовести и да препозна да је то „почетак спасења“;  
 Ученик може да препозна службу анђела као гласника и служитеља Божијих;  
 Ученик може да препозна Богородичино прихватање воље Божије као израз слободе;  
 Ученик може да уочи да је за разлику од Еве, Богородица послушала Бога  
 Ученик може да преприча неке од догађаја из живота Пресвете Богородице и повеже их са 

Богородичиним празницима;  
 Ученик може да преприча библијски опис Рођења Христовог;  
 Ученик може да препозна да је Христос дошао на свет да сједини Бога и човека  
 Ученик може да преприча библијски опис Христовог Крштења, поста и кушања;  
 Ученик може да препозна да су Христова чуда израз Његове љубави према људима;  
 Ученик може да увиди разлику између старозаветног закона и новозаветних заповести о 

љубави;  
 Ученик је подстакнут да прихвати Христа за свој животни узор;  
 Ученик може да преприча догађаје Васкрсења Лазаревог и Уласка у Јерусалим;  
 Ученик може да увиди контрадикторност између очекивања јеврејског народа спрам 

Христове личности;  
 Ученик може да хронолошки наведе догађаје Страсне седмице;  
 Ученик може да преприча библијски опис Тајне Вечере и у приносу хлеба и вина препозна 

Свету Литургију;  
 Ученик може да преприча библијски опис Христовог Страдања и Васкрсења  
 Ученик може да кроз тумачење тропара Христовог Васкрсења препозна да је Христос 

победио смрт и омогућио свима васкрсење из мртвих;  

Црква Духа Светога 8 

радионичарска 
монолошка 
дијалошка 
демонстративна 

 Објаснити ученицима значај 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.  
 Ученик може да преприча догађаје Вазнесења и Педесетнице;  
 Ученик може да каже да је силаском Духа Светог на апостоле рођена Црква Христова;  
 Ученик може да именује неколико светих апостола и наведе неке од догађаја из њиховог 

живота;  
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 Ученик може да уочи да су у Римском царству хришћани били гоњени и наведе неке од 
примера мучеништва;  

 Ученик може да објасни значај доношења Миланског едикта;  
 Ученик може да усвоји вредност толеранције међу људима различитих верских убеђења;  

 

 Грађанско васпитање 

Задаци предмета: 
- разумевање значења кључних појмава који се односе, на грађанина, државу и власт и схватање историјског развоја грађанских праваца и слобода 
упознавање са караклтеристикама одговорног и активног грађанина и разумевање улоге детета као грађанина у друиштву и разумевање односа између 
грађанских права, појединца и општег добра 
- упознавање са начинима развијања грађанске одговорности 
- разумевање волонтерског покрета и значаја волонтерских акција 
- подстиџцање ученика да се ангажују у различитим иницијативама и разумевање значаја иницијативе за постизање промена у друштву 
- разумевање неопходности постојања власти и концепта неограничене власти 
- упознавање са институцијом Ђачког парламента и оспособљавање за саминиуцијативност и извођење конкретнуих акциј  
 

НАСТАВНА ТЕМА  И САДРЖАЈ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА ПРОГРАМА 

Увод 

- Поглед уназад 
планирање   активности    

-Увод у тематику 
-радионице 
-разговор 

 

-подсећање ученика на права и одговорности на нивоу школе и локалне 
заједнице и на спроведене активности из ГВ у 5. и 6. разреду 
-Упознавање са програмом и активно учешће ученика у осмишљавању и 
планирању активности 

Грађанин: 
- грађанин и политика у прошлости 
- грађанин и политика у садашњости 
- одговоран и акативан грађанин 
- дете као грађанин 
- породица, школа, локална заједница, 

држава – заједнице у којима живимо 
- права 
- одговорност 
- волонтерски покрет 
- извођење волонтерске акције 
анализа успешности волонтерске акције 

Групни рад 
Индивидуална излагања 
Проналажење текстова и предлога 
текстова из новина и медија 

Разумевање значења појма грађанин 
Схватање историјског развоја грађанских права и слобода 
Упознавање са карактеристикама одговорног и активног грађанина 
Разумевање улоге детета као грађанина у друштву 
Разумевање односа између грађанских права, појединца и општег добра 
Упознавање са развијањем грађанске одговорности 
Разумевање волонтерских акција 
Оспособљавање за осмишљавање и реализацију волонтерских акција 
 

Држава и власт 

-држава  
- власт 

Групни рад 
Индивидуална излагања 
Проналажење текстова и предлога 

Разумевање појма државе и основних облика државних уређења 
Разумевање неопходности постојања власти 
Упознавање са концептом ограничене власти 
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текстова из новина и медија 

Ђачки парламент и иницијатива 

-ђачки парламент 
-иницијатива 

Групни рад 
Групне акције у школи (Ђачки 
парламент) 
Вршњачка едукација 
Групне акције ван школе 
Индивидуални рад 

Упознавање са институцијом Ђачког парламента 
Оснивање Ђачког парламента 
Подстицање ученика да се ангажују у различитијм иницијативама и 
акцијама 
Разумевање значаја инициативе за постизање промена у друштвеној 
заједници 
Оспособљавање ученика за јавни наступ 

Завршни део 

-речник 
-шта носим са собом 

Трибине 

Дебате 

Осврт на урађено и научено 

Овладавање кључним појмовима из области политике и друштва 
Евалуација о садржају и начину рада из предмета Грађанско васпитање за 
7. Разред 
Оспособљавање ученика за јавни наступ 

 

 

 

 ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

СЕДМИ РАЗРЕД 

 

Циљ: 
 
Циљ наставе страног језика у основном образовању заснива се на потребама ученика које се остварују овладавањем комуникативних вештина и 
развијањем способности и метода учења страног језика. 
Циљ наставе страног језика у основном образовању стога јесте: развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, 
моралних и естетских ставова, стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, 
уз уважавање различитости и навикавања на отвореност и комуникацију, 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. 
- Циљ наставе француског језика у V разреду јесте да: 
- учење разуме и реагује на краћи усмени текст у вези са темама предвиђеним наставним програмом; 
- ученик чита са разумевањем кратке писане и илустроване текстове у вези са предвиђеним наставним програмом; 
- ученик самостално усмено изражава садржаје у вези са темама предвиђеним наставним програмом; 
- ученик у писаној форми изражава краће садржаје у вез са темама предвиђеним наставним програмом, поштујући правила писаног кода; 
- ученик остварује комуникацију и са саговорником размењује информације у вези са темама предвиђеним наставним програмом, поштујући 
социокултурне норме интеракције; 
- ученик познаје принципе граматичке и социолингвистичке компетенције уочавајући значај личног залагања у процесу учења страног језика. 
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Задаци: 
 
- Оперативни задаци по језичким вештинама се постепено проширују и усложњавају. Истовремено се континуирано примењују и оперативни задаци 
из претходних разреда; 
- Разумевање говора; 
- Разумевање писаног текста; 
- Усмено изражавање; 
- Интеракција; 
- Писмено изражавање. 
 
- Начин остваривања програма 

 

Комуникативна настава језик сматра средством комуникације. Примена овог приступа у настави страних језика заснива се на настојањима да се 
доследно спроводи и примењују следећи ставови: 
- циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса за ученике у пријатној и опуштеној атмосфери; 
- говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика; 
- наставник мора бити сигуран да је схваћено знање поруке укључујући њене културолошке, васпитне и социјалирајуће елементе; 
- битно је значење језичке поруке; 
- почев од петог разреда очекује се да наставник ученицима скреће пажњу и упућује их на значај граматичке прецизности исказа; 
- знање ученика мери се јасно одређеним релативним критеријумима тачности; 
- са циљем да унапреди квалитет и обим језичког материјала, настава се заснива на раду у учионици и ван ње, спроводи се путем групног или 
индивидуалног решавања проблема, потрагом за информацијама из различитих извора (интернет, проспекти, аудио материјал); 
- почев од петог разреда наставник упућује ученке на граматичке садржаје без детаљних граматичких објашњења, а њихово познавање се оцењује на 
основу употребе у одговарајућем контексту. 
Комуникација и интеракција у настави француског језика укључује и следеће: 
- усвајање језичког садржаја кроз осмишљено учествовање у друштвеном чину; 
- уџбеници постају извори активности и морају бити праћени употребом аутентичних материјала; 
- учионица постаје простор који је могуће прилагођавати проблемима наставе; 
- рад у паровима, малим и великим групама (мини дијалози, игра по улогама); 
- вежбе слушања (према упутствима наставника или са cd-a); 
- певање у групи; 
- разумевање писаног текста; 
- писмено изражавање (проналажење недостајуће речи, употпуњавање низа, укрштене речи и сл. ); 
- писање честитки и разгледница. 
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Садржаји програма 
Број 
часова 

Активности 

ученика у образoвно- 

васпитном раду 

Активности 
наставника у 

образовно- 

васпитном раду 

     Начин и 

    поступак  
  остваривања 

Циљеви  и  задаци  садржаја 

програма 

1. L’école, jeunes et dehors de 

l’école 

 

Mode, musique et les voyages 
3 

-слушање 
-допуњавање реченица, 
-читање, 
-препричавање, 
-рад у паровима и групама. 

-координира 
-дискутује 
-анализира 
 

-демонстрација; 
 -кооперативна; 
- интерактивно. 

-писање већих целина на основу датих елемената; 
-ступа у дијалог у оквиру 8 до 10 реплика; 
-правилно користи идиоматске изразе; 
-користи правилно предлоге у изразима и 
после придева и глагола. 

2. La famille et les environs  

- Les relations entre générations 
- Les fêtes et les coutumes   4 

-спеловање; вежбе замене  
речи у граматичким цели- 
нама; истражиавања; 
ученичке презентације и 
пројекти. 

-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише 
-сугерише 

-демонстрација;  
-дијалог; 
 -игра; 
-индивидуално.  

-даље усавршава изговор гласова; 
-користи нове граматичке целине уз нови вокабулар; 
истражује самостално; 
-пише кратка неформална писма разно- 
врсног  садржаја. 

3.Lécture des romans et 

magazines 

- Musique, les émissions de télé 
pour les jeunes 
-les magazines, les sports 
 

4 

-писање по диктату (позна- 
ти текст); 
-писање писма захвалнице; 
-одговори на питања; 
- ученичке презентације и 
пројекти 

-поставља  
проблем 
-сугерише 
-подстиче 
 

-кооперативно; 
 -демонстрација;  
-интерактивно; 
-игра. 

-разуме нови текст са мањим бројем  
непознатих речи; 
-пише нови текст слушањем истог; 
-од једне врсте речи прави другу са  
приложеним додацима. 

4.Autres:  

Le évènements historique 
- les numéros 
- les Fraçais importants 
- Conversation 
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-спеловање; вежбе замене  
речи у граматичким цели- 
нама; рад на компјутеру 
(пројекти). 

-наводи на 
повезивање и 
примену знања 
-подстиче на логично 
мишљење 

-кооперативно;  
-демонстрација;  
-интерактивно; 
-индивидуални  
рад. 

-представља припремљен рад на компјуте- 
ру; 
-правилно казује реченице у зависности од времена
дешавања; 
-ради краћи научни рад; 
-поставља пиатња. 

5. Grammaire 
- La comparaison 
- L’accord du participe passé 
- les construction passives 
-  les pronom relatifs et 
démonstratifs 
- le  passé simple 
- la concordance des temps  
Expression de l’hypothèse 
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-групно и појединачно 
 читање;  
-препричавање прочитаног; 
 -истраживачки радови (корелација са
биологијом). 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља 
проблем 

-индивидуални  
рад; 
-дијалог; 
-кооперативно; 
-интеракција. 

-правилно користи врсте речи у  
монолозима и  дијалозима; 
-упознаје основна правила фонетике и морфологије; 
-правилно казује реченице у зависности од времена
дешавања; 
-ради краћи научни рад. 
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Ред. број 
наставне 

теме 
НАСТАВНА ТЕМА / ОБЛАСТ 

Образовни стандарди-нивои постигнућа Начини провере остварености стандарда Број 
часова 

по теми 

Број часова за 
 

ОСНОВНИ 
 

СРЕДЊИ 
 

НАПРЕДНИ обраду 
Остале 
типове 
часова 

 I Les vacances, c’est la forme ! 

 

   Писмена провера-иницијално 
тестирање,усмено изражавање и 
разумевање,изражајно читање,израда 
домаћих задатака,пројеката, активност и 
залагање на часу,писање кратких састава о 
распусту,спортовима на води,,препричавање 
текстова, решавање граматичких вежбања 
,заповедни начин,присвојни 
придеви,употреба заменице ОN уместо 
NOUS, репродуковање дијалога, учешће у 
групном раду... 

10 6 4 

II  Voyager, c’est apprendre               Усмено изражавање и разумевање, 
диктат,изражајно читање текстова о 
путовањима знаменитостима 
Француске,израда домаћих 
задатака,активност и залагање на 
часу,писање кратких састава,препричавање 
текстова, решавање граматичких и 
лексичких вежбања,читање бројева који 
означавају године и векове, репродуковање 
дијалога,певање песама 

10 4 6 

III  La fin de la semaine, c’est 

relaxant;  Понављање 
наставних садржаја 

                                                       

   Први писмени задатак, усмено изражање и 
разумевање,изражајно читање,израда 
домаћих задатака,активност и залагање на 
часу,писање кратких састава,препричавање 
текстова, решавање граматичких и 
лексичких задатака,репродуковање 
дијалога... 

14 4 10 

IV La porte, s’il vous plaît                      Усмено изражање и разумевање садржаја 
везаних за транспорт ,изражајно 
читање,израда домаћих задатака,пројеката, 
активност и залагање на часу,писање 
кратких састава,препричавање текстова, 
решавање граматичких задатака,употреба 
глагола DEVOIR,FALLOIR,POUVOIR, 
репродуковање дијалога, учешће у групном 
раду... 

8 
 

4 4 

V  La mode, ça compte pour 

vous  

   Писмена провера- контролни 
задатак.Усмено изражавање и разумевање 
текстова о моди,облачењу,употреба MEME I 
AUTRE, парадигма глагола 
DEVNIR,изражајно читање,израда домаћих 

10 4 6 
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задатака,пројеката, активност и залагање на 
часу,писање кратких састава,препричавање 
текстова, решавање граматичких 
задатака,репродуковање дијалога, учешће у 
групном рад,певање песмице... 

VI  Le respect, c’est la valeur à 

partager                                         

   Писмена провера- Други писмени задатак   
Усмено изражање и разумевање,изражајно 
читање,израда домаћих задатака,пројеката, 
активност и залагање на часу,писање 
кратких састава,препричавање текстова, 
решавање граматичких 
задатака,репродуковање дијалога, учешће у 
групном раду... 

12 5 7 

VII Internet, c’est l’espace                    Усмено изражање и разумевање,изражајно 
читање,израду домаћих 
задатака,пројеката,презентација,постера,уче
шће у изложби,активност и залагање на 
часу,израду диктата,писање кратких 
састава,препричавање текстова,рецитовање 
песмица,певање песама,решавање 
граматичких задатака,учествовање у играма 
улога,репродуковање дијалога,учешће у 
групном раду...                                                       

8 3 5 

                        УКУПНО     72 30 42 

 Укупно часова допунске 

наставе 

    6   

 Укупно часова додатне 
наставе 

    6   

 Циљ и задаци предмета: 
-Даље упознавање ученика са француском културом 
-Усавршавање  гласова који не постоје у матерњем језику и њихов правилан изговор  
-Проширивање  речничког фонда француског језика 
-Проширивање знања из граматике  
-Развијање способности примене правописних правила француског језика у писању речи,реченица и краћих порука 
-Развијање способности читања и разумевања речи,реченица и краћих текстова 
- Постепено развијање способности слушања и разумевања усмених порука 
-Развијање способности за  базичну комуникацију на француском језику у ситуацијама из свакодневног живота   
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ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ - ИЗАБРАНИ  СПОРТ 

 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 

основни средњи напредни 

СПОРТСКА ИГРА      - 
одбојка 

Фронтални облик 
рада, групни облик 
рада, 
индивидуални 
облик рада, рад у 
пару и тројкама,  

Игра спортску игру,примењује 
основну технику, неопходна 
правила, сарађује са члановима 
екипе,зна функцију игре, 
основне појмове, правила, 
принципе тренинга и пружа 
прву помоћ 

Игра спортску игру примењујући 
виши ниво технике, већи број 
правила,једноставније тактичке 
комбинације уз висок степен сарадње 
са члановима екипе, зна функцију и 
значај спортске игре, већи број 
правила, принципе и утицај тренинга 

Игра спортску игру 
примењујући сложене елементе 
технике,испуњава тактичке 
задатке , суди, организује 
утакмице,зна тактику игрте, 
систем такмичења,начин 
организовања и суди 

 

За предмет изабрани спорт не постоје стандарди али смо интерно употребили стандарде за спортску игру. 
 

В. ИЗБОРНИ  НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

Циљ и задаци 

Циљ наставе информатике и рачунарства јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и информатичку писменост и да 
напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим 

Тематски оквир-Представљање себе и других,моја породица и ја, школа,кућни љубимци и друге животиње,храна и укуси,време и временске прилике,бројеви 
до 100,допадање и изражавање мишљења... 
Провера остварености прописаних образовних стандарда или циљева учења француског језика врши се кроз: 
 Писмене провере,усмено изражање и разумевање,изражајно читање,израду домаћих задатака,пројеката,презентација,постера,учешће у изложби,активност и 
залагање на часу,израду диктата,писање кратких састава,препричавање текстова,рецитовање песмица,певање песама,решавање граматичких 
задатака,учествовање у играма улога,репродуковање дијалога,учешће у групном раду... 
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ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, 
као и да се ученици оспособе за коришћење рачунара и стекну вештине у примени рачунара у свакодневном животу. 

Задаци наставе информатике и рачунарства су: 
стварање разноврсних могућности  да кроз различите садржаје и облике рада током наставе информатике и рачунарства сврха, циљеви и задаци 
образовања, као и циљеви наставе информатике и рачунарства буду у пуној мери реализовани 

- упознавање основних појмова из информатике и рачунарства; 
- развијање интересовања за примену рачунара у свакодневном животу и раду; 
- подстицање креативног рада са рачунаром; 
- оспособљавање за рад на рачунару. 
 

Ред.бр. Наставна тема Укупно 

1 ИНТЕРНЕТ 6 

2 ОБРАДА ЗВУКА 4 

3 ОБРАДА ВИДЕО ЗАПИСА 6 

4 ИЗРАДА ПРЕЗЕНТАЦИЈА 10 

5 ИЗБОРНИ МОДУЛ 10 

 У К У П Н О  36 

 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

ИСХОДИ (СТАНДАРДИ) 
ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ 

1.Интернет 

-блог 
- форум 
- видео конференција 
- дигитална библиотека 

- фронтални рад 

- практичан рад 

 - претраживање мреже 
- разликовање појмова : блог, 
форум итд. 

- комуникција на блогу и 
форуму. 
- претраживање дигиталних 
библиотека 

- креирање блога и форума уз 
помоћ наставника. 

2.Обрада звука 

- формати звучних записа 
- снимање и обрада звука 

- фронтални рад 

- практичан рад 

- познаје формате звучних 
записа. 
- снима звук. 

- пребацује звучни снимак 
на рачунар и обрађује га.  
- конвертује звучне записе.  

- самостално снима и 
конвертује звучне записе.  

3.Обрада видео записа 

- пребацивање видео записа са 
камере на рачунар 
- монтажа 
- додавање говора снимку 

- фронтални рад 

- практичан рад 

- коришћење видео камере. 
- пребацивање снимка на 
рачунар. 

- додавање говора снимку  
-  конвертовање видео формата 

- едитовање и уређивање 
видео клипова.  



 
 

550 

- конвертовање видео формата 
4.Израда презентација 

- дизајн и готови шаблони 
- рад са текстом, сликама и 
објектима 
- самостална израда презентација 

- фронтални рад 

- практичан рад 

- отвара и затвара програм за 
израду пррезентација. 
- креира једноставне 
презентације. 

- креира презентацију уз 
убацивање слика и 
анимација. 

- самостално креира 
презентацију уз 
коришћење хиперлинкова, 
звука и клипова.  

5.Цртање и графички дизајн 

- графички дизајн 
- рад са програмом Inkscape 

- фронтални рад 

- практичан рад 
 - цртање једноставнијих 
цртежа 

- израда сложенијих цртежа 
уз помоћ наставника.  

- израда цртежа уз 
коришћење слојева – 
лејера. 

 

 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 

Тежиште рада, код прве наставне теме Интернет, треба да буде на разним врстама електронске комуникације као и правилима безбедног понашања у 
оквирутакве комуникације. Објаснити појам електронске комуникације и навести примере комуникације између људи преко рачунара, мобилне телефоније и 
других електронских уређаја и опреме. Дискутовати са ученицима о томе колико су овакви облици комуникације заступљени у њиховом свакодневном 
животу и колико утичу на њих. Тражити од ученика да размишљају о добрим и лошим странама тих утицаја. Извући заједничке закључке о томе колико нам 
је важан и користан Интернет и којих се правила понашања треба придржавати да би смо заштитили приватност, личне податке као и рачунар и осталу 
техничку опрему. Највећи деочасова, од предвиђених, посветити практичном раду са електронском поштом. Детаљно образложити структуру 
електронске поруке, начине креирања, чувања, брисања, читања и одговарања на примљену електронску пошту, са нагласком на наредбе Attach, Reply, Forward. 
Обрадити теме као што су: коришћење готових програма за рад са електронском поштом, коришћење веб поште, прављење и коришћење адресара. Уколико 
постоје техничке могућности у школи, пружити прилику свим ученицима да уз помоћ наставника, креирају своју, бесплатну е-mail адресу и размене писане 
поруке. У оквиру практичних вежби укључити захтеве да се уз писану поруку пошаљу и додатна документа као што су слике, текстуална или звучна документа. 
Вежбати начине одговарања на већ добијену електронску поруку, начине прослеђивања непромењене поруке даље, рад са адресаром и листом контаката. Уколико 
школа нема конекцију на Интернет, у offline режиму показати све могуће детаље око рада са електронском поштом. Поред рада са електронском поштом, 
посебну пажњу посветити разјашњавању појмова као што су дискусије и коментари на Интернету, појму блога и форума и начинима рада са њима, појму 
видео-конференције, електронског учења и учења на даљину, појму инстант порука и ћаскања на Интернету. Уколико постоји могућност, демонстрирати 
поступак рада са телекомуникационом опремом за успостављање видео-конференције. Скренути пажњу ученицима на велику ризницу знања на Интернету и како 
да препознају тачне и поуздане изворе информација. Разјаснити појам ауторских права и скренути пажњу на начинедељења дигиталних материјала, односно начине 
преузимања туђих материјала и постављање својих на Интернет.У оквиру сваког појма који се обрађује, инсистирати на писаним и неписаним правилима 
понашања у току наведених начина комуникације. Упутити ученике да питају родитеље и наставнике за савет у случају да нису сами у стању да одлуче да ли је 
нека активност на Интернету безбедна или не. 
Код теме Обрада звука ученицима представити формате звучних записа, издвојити оне који се најчешће користе и истаћи њихове предности и недостатке у 
поређењу са другима. Демонстрирати рад на обради звука у неком од доступних програма (нпр. Audacity, Windows Media Encoder, Adobe Audition, Sound 
Forge, Nuendo...). Посебну пажњу посветити целинама као што су: конверзија између различитих формата, снимање и обрада гласа (и других звукова) и 
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монтажа аудио записа (од већ постојећих музичких нумера). Оставити времена да се учениципрактично упознају са алатима за рад и испробају сегменте рада у 
програму: конверзија, снимање, монтажа и обрада звука. 
Тему Обрада видео записа започети снимањем видео записа. За снимањевидео секвенци користити дигиталне фотоапарате и мобилне телефоне. Уколикошкола 
поседује неку врсту камере, омогућити ученицима да практично раде са њом. Снимљене материјале увозити у   програм   за   обраду   видео   секвенци   (на   
пример   Windows   Movie   Maker   и   други).   Показати   основне   алате   за одсецање, брисање, позиционирање, копирање, премештање, постављање на 
временску линију видео секвенци ради финалне монтаже. На видео секвенце применити визуелне ефекте, додати звук и текст. Задатак за вежбу може бити 
самостална израда малог филма на тему по избору. Објаснити начин чувања и запамћивања пројектног фајла, као и начин самосталнe израде филма. Истаћи 
формате видео записа које програм нуди. Дискутовати са ученицима о квалитету видео записа у односу на формат видео записа. Обавезно показати начине 
конверзије између различитих видео формата (на пр. Windows Movie Maker, Windows Media Encoder, Super Encoder и други). 
Израда презентација је тема која се наслања на претходно обрађене садржаје у оквиру петог, шестог и седмог разреда, као што су: увод у мултимедију у петом 
разреду, рад са текстом у петом и шестом разреду, графика и анимација у шестом разреду и обрада звука и видео записа у седмом разреду. Да би се ученици обучили 
да израђују квалитетне мултимедијалне презентације, неопходно је обучити их да прво умеју да припреме материјале за рад. С обзиром да је предмет__изборни и 
бира се сваке године изнова, неопходно је прво направити преглед колико садржаја су ученици имали прилике да усвоје. Уколико неки ученици нису 
похађали предмет у свим ранијим разредима, препоручује се да се неки неопходни делови у везиса обрадом текста, графике и анимације укратко понове. Следећа 
етапа у обради ове теме би требало да буде дефинисање појма презентације и упознавање са њеном типичном структуром кроз приказивање добро урађених примера. 
Ученике упознати са карактеристикама успешне презентације и критеријумима за њено оцењивање. Такође, ученицима скренути пажњу на поштовање 
препорука приликом самосталне израде презентације. Препоруке обухватају: однос боја на слајдовима, количине текста, слика, анимација, графикона и других 
видео садражаја, као и уклопљеност звукова у целину. Посебну пажњу скренути на начин повезивања слајдова унутар презентације. Анализирати са 
ученицима показане примере са освртом на позитивне карактеристике и евентуалне негативне карактеристике презентација. 
Посебан акценат треба ставити на врсте презентација и разјаснити да се презентације могу правити као подршка предавачу или као програмирани материјал 
који се даје ученицима за самостално учење. Конкретан рад на изради самосталне презентације са ученицима започети одабиром тема које ће бити обрађиване и 
презентоване у току преосталих часова. Након тога представити радно окружење програма и кренути на рад са слајдовима (уметање новог, брисање, промена 
распореда, копирање, премештање, прегледање). После креирања основне структуре презентације показати могућности програма за визуелно обликовање 
појединачних слајдова и примену готових, дизајнираних шаблона. Кроз рад са текстом поновити најважније законитости обраде текста. У раду са сликама 
поновити укратко све о типовима записа дигиталних слика и конверзији између формата. Показати како се слике умећу на слајд или у позадину и како се могу 
обрађивати. Наставити са уметањем других графичких објеката као што су дијаграми, табеле, готови облици, анимације и други графички елементи (clip art, word 
art...). По један час посветити раду са звуком и раду са видео записима. Објаснити појам објекта у презентацији и обрадити постављање ефеката на објекте као и 
на саме слајдове. Након тога показати начине помоћу којих се могу повезати слајдови унутар презентације као и начине повезивања слајдова са спољним 
садржајима и веб страницама. Завршити израду самосталне презентације преко демонстрације могућности програма да се презентација сачува у другом 
формату. Након тога дати препоруке за успешну презентацију. Скренути пажњу на подешавање времена излагања, начин излагања као и на техничке 
предуслове које треба испунити да би презентација била оцењена као успешна. 
У оквиру последње тематске целине пружа се могућност наставницима и ученицима који су заинтересовани за наставу Програмирања да наставе са изучавањем 
неког од актуелних програмских језика са којим су се сусрели у VI разреду (C#, Java или Visual Basic). При реализацији ове тематске целине ученике треба 
упознати са следећим концептима: 
 

1. Низови 
2. Разне врсте петљи, попут For и While. Наредбе за контролу петљи, Break и Continue. Обрадити пример учитавања низа оцена, све док се не учита број мањи од 

један или већи од пет. 
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3. Наредбе за контролу тока, попут Switch, која омогућава вишеструки услов. 
4. Потпрограми, реализовани као процедуре, функције или методи, у зависности од одабраног програмског језика. Обрадити примере потпрограма за сортирање низа 

бројева, проналажење највећег и најмањег елемента у низу и за рачунање просечне оцене на основу унетог низаоцена. 
5. Уколико је то могуће, обрадити неки од претходних примера у графичком окружењу, тј. развити програм који за унос и испис података користи екранске 

форме (прозоре), тастатуру и миш. 
Ученицима који су тек у седмом разреду изабрали информатику и рачунарство као изборни предмет, тематску област Програмирање реализовати по наставном 
плану и програму за VI разред, а теме предвиђене за VII разред урадити у обиму колико је то могуће. За ученике који не желе да се баве програмирањем, понуђене 
су занимљиве наставне теме из области Цртање и графички дизајн. Ова тема је посвећена изради дводимензионалних графичких решења за различите потребе као 
што су часописи, рекламни панои, постери, позивнице, визит карте и друго. Подсетити ученике на разлику између векторске и битмапиране графике. Детаљно 
објаснити рад са алатима за цртање (цртање, брисање, уметање текста и графичких елемената, промена димензија и положаја на позадини, копирање, премештање, 
промена редоследа). У оквиру рада са бојама и текстурама показати како се може утицати на обликовање нацртаних елемената. У складу са могућностима 
програма показати алате за примену специјалних ефеката на деловима цртежа. Скренути пажњу ученицима на обавезно прегледање материјала пре штампања. 
Прилагођавању цртежа за екрански приказ, штампу и објављивање на Интернету треба посветити довољно времена да ученици разумеју како се може утицати 
на квалитет израђеног материјала према потреби. Кроз практичан рад применити научено и израдити конкретне материјале. За обраду ове наставне теме 
препоручују се програми као што су Corel Draw, Adobe Illustrator, Ink Scape, и други 
 
ДОМАЋИНСТВО 

Циљ наставе изборног предмета домаћинство јесте да ученици стекну нова знања о улози породице у формирању културе понашања, 
становања, исхране, одевања и  рада, као и да интегришу и унапреде претходно стечена знања и вештине, усвоје вредности и формирају навике у вези 
с важним активностима у свакодневном животу.  
Задаци наставе домаћинства јесу: 
- стварање разноврсних могућности  да кроз различите садржаје и облике рада током наставе домаћинства сврха, циљеви и задаци образовања, као 

и циљеви наставе домаћинства буду у пуној мери реализовани 
- развијање свести о томе да култура становања, одевања, исхране и понашања која се стиче у породици доживотно утиче на културне потребе, 

навике и понашања ученика 
- стицање знања и вештина у вези с важним активностима у свакодневном животу и развијање способности примене стечених знања и умења у 

областима организације и функционисања савремене породице и домаћинства, културе становања, одевања и исхране 
- развијање вештина, ставова и навика одржавања одевних предмета и обуће, домаћинства и околине 
- развијање способности правилног и безбедног коришћења различитих средстава, оруђа и материјала у домаћинству  
- развијање знања о компонентама правилне исхране 
- развијање способности за поуздано и стручно коришћење различитих уређаја у домаћинству, нових информационих и комуникационих 

технологија 
- развијање еколошке свести о значају селективног прикупљања отпада у домаћинству и спремности да се сопственим активностима доприноси 

очувању здраве околине и стандарда квалитета живљења 
- развијање позитивних и конструктивних ставова о коришћењу научних сазнања за унапређивањe квалитета живота 
- развијање сарадничких способности, способности слушања и уважавања мишљења других, способности изношења става и формулисања 

аргумената за изнети став 
- развијање свести о сопственим знањима и способностима 
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НАСТАВНА ТЕМА НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОПОРАТИВНИ ЗАДАЦИ ИЗВОЂЕЊА ПРОГРАМА 

1. Савремено домаћинство и 

     породица 

    - организација домаћинства 
    - односи у породици 
    - услови за формирање 
    - фазе развоја 
    - усклађивање 

- дебата 
- рад у пару 
- групни рад 
- вршњачка едукација 

Стицање знања о домаћинству,породици,  
односу породице и друштва, и о потребама савремене породице 

2. Култура становања 

     - архитектура 
    - грађевинарство 
    - дизајн 
    - занати 
    - примењена уметност 
    - функционалне целине стана 
    - технички апарати у домаћинству 
    - уређење стана и куће 
    - уређење школе и околине 
   - прикупљање и одлагање отпада у 
домаћинству 

- примена ИКТ у настави 
- дебата 
- самостални ученички  
   радови 
- групни рад 
- вршњачка едукација 

Стицање знања о уређењу стамбеног простора, хигијенско одржавање стана, 
примена трхничких уређаја у стану, заштита животне околине.  
Оспособљавање ученика за културно становање. 

3. Култура одевања 

    - улога одеће и обуће 
    - материјали за израду одеће и обуће 
    - одржавање одеће 
    - сезонско одлагање  
   - тумачење декларација на етикетама 
    - понашање природних и вештачких 
материјала 
    - уклањање мрља 

- примена ИКТ у настави 
- дебата 
- истраживачки рад 
- вршњачка едукација Стицање знања о култури савременог одевања  одеће, обуће, својства 

материјала. Оспособљавање ученика за савремено и културно одевање и 
одржавање обуће и одеће и њихово правилно коришћење 
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4. Култура понашања  
  - изражавање, информисање и 
     комуникација 
   - планирање буџета 
   - примена ИКТ при куповини 
      и путовању 
 

- примена ИКТ у настави 
- дебата 
- истраживачки рад 
- вршњачка едукација 

Оспособљавање ученика  за изражавање информисање и коришћење 
савремених средстава за комуникацију, куповину, путовање.  

 

ХОР И ОРКЕСТАР 
Учешћем у хору млада личност сагледава вредности заједничког рада у постизању одређеног уметничког задатка. Хор је најмасовнији 
вид колективног музицирања у основној школи и од његовог рада зависи углед школе. Од учесника хора се захтева јединствени приступ 
и рад свих ученика. 
Хорско певање може бити: 
-одељенско хорско певање 
-разредно хорско певање 
-хорско певање старијих разреда. 
Певање у хору има образовни и васпитни циљ. Образовни циљ обухвата развијање слуха и ритма, ширење гласовних могућности, 
учвршћивање интонације. Васпитни циљ обухвата развијање осећања припадности колективу, развијање естетских осећања, 
комуникацију са другим члановима хора. 
Разредни хор обухвата сва одељења истог разреда у школи. 
Хор ученика старијих разреда обухвата узраст ученика од петог до осмог разреда, са  
недељним фондом од 3 часа. 
Часови хора улазе у фонд часова непосредног рада са ученицима. 
Репертоар хора обухвата дела домаћих и страних композитора. На репертоару хора  
старијих разреда уврстити двогласне и трогласне композиције a капела уз инструменталну пратњу.  
У току школске године потребно је са хором урадити осам до десет композиција и наступати на смотрама, такмичењима и другим 
музичким манифестацијама.  
Оркестар који најбоље одговара интересовањима и могућностима ученика јесте Орфов инструментариј. Како се на овим инструментим 
а лако савладава техника свирања, велика је могућност за одабир најбоље увежбаних ученика за овај састав.  
На почетку рада на Орфовим инструментима свирање се своди на праћење ритма, певане песме или музичке игре. Свирање на 
мелодијским инструментима уводи се касније када се ученици привикну на заједничко музицирање. 
У школи се може формирати оркестар састављен и од неке друге групе инструмената (хармоника, мандолина, тамбура, блок флаута).  
Часови рада оркестра предвиђају 3 часа недељно и улазе у фонд часова непосредног рада са ученицима. 
У току школске године потребно је са оркестром урадити најмање 5 композиција и наступити на концертима, приредбама, смотрама, 
такмичењима и другим музичким манифестацијама. 
 
 

Г. ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
 



 
 

555 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

 
месец 

план и програм допунске наставе за 7. разред 
 

 
септембар − октобар 
 

Врсте речи 
Служба речи 
Историја језика-старословенски језик,Ћирило и Методије 
Правопис 

новембар − децембар 
 

Глаголски облик-актив и пасив 
Главни реченични чланови 
Падежи-значење и функција 
Правопис 

фебруар − март 
 

Синтагме 
Врсте напоредних односа међу реченичним члановима 
Врсте напоредних односа међу независним реченицама 
Апозитив 

април − мај 
 

Врсте напоредних односа и служба речи 
Правопис-увежбавање правописних норми 

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Допунски рад се организује за ученике који , из објективних разлога,  у редовној настави енглеског језика не постижу задовољавајуће резултате у неком од 
програмско-тематских подручја. 

                Зависно од утврђених недостатака у знањима и умењима ученика, као и узрока заостајања, наставник формира одговарајуће групе с којима организује допунски 
рад (на пример: група ученика с недовољним знањем одређених садржаја и граматике или правописа; група ученика који нису савладали неки од предвиђених 
елемената књижевне анализе или облика усменог и писменог изражавања; група ученика са артикулационим проблемима, итд.) 

 

НАСТАВНА ТЕМА  И САДРЖАЈ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА ПРОГРАМА 

 ГРАМАТИКА 

 Глаголски облици (Садашње просто 
презентација наставних садржаја 
интерактивно учење 

-разумевање  текстова  и  упутстава и  реаговање  на  
одговарајући  начин 
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време,Садашње трајно време, Прошло просто 
време,Будуће просто време –будући планови и 
намере-going to,Садашњи перфекат, used to) 

 модални глаголи (should, shouldn’t, must, 

mustn’t, have to, don’t have to, needn’t) 
 Изрази за количину 

 Број и род именица 
 Mouse – mice 
 Child – children 
 Cat – Tom cat 
 Lion – lioness 
 Host : Hostess 
 Односне заменице 
 (who, what, which, that) 
 Question tags 
 He is here, isn’t he? 

 Први и други тип кондиционала 
 He will study, if he wishes to. 
 He would study if he wished to. 

Заменице 

        Possessive Pronouns (mine) 

     Personal pronouns (you) 

      Reflexive pronouns (myself) 

      Demonstrative pronouns (this) 

      Interrogative pronouns (whose) 

      Relative pronouns (that, which) 

      Distributive pronouns (either) 

      Indefinite pronouns (all, one) 

Индиректни говор 
 (наредбе, молбе, савети) 

препознавање и примена граматичких садржаја  
рад у пару 
групни рад  на задату тему 
израда пројеката 
израда паноа 
приближавање граматичких садржаја из угла 
свакодневнице 
утврђивање и систематизација путем штампаног 
материјала, радне свеске и мини тестова  
квиз (Асоцијација) 
корелација и позивање на стечено знање из 
граматике матерњег језика 
начини реализације уз помоћ визуелног и аудио 
материјала 

 допунска и додатна настава 
-    описује различитости 
-    постављање питања и давање исказа у       
основној комуникацији;  
-    лексика,  
-    нови граматички појмови,  
-    писање кратких реченица. 
-     исказивање изреченог трећој особи,-      
исказивање једноставне усмене поруке;  
-     савладавање технике читања;  
-     описи појмова;  
-      лексика,  
-      нови граматички појмови 

- разуме везу између сопственог залагања и постигнућа 
у језичким активностима, 
- уочава сличности и разлике између матерњег и 
страног  језика који учи, 
- покушава да одгонетне значење на основу контекста и 
проверава питајући неког ко добро зна ( друга, 
наставника) 
- обраћа пажњу на речи и изразе који се више пута 
понављају, као и на наслове и поднаслове у писаним 
текстовима, 
- уколико не зна појам на страном језику, покушава да 
је изрази мимиком док не добије помоћ од друга или 
наставника, 
-интерпретација и практична  примена стечених  знања 
-упознавање , представљање  себе  и  других 
-изражавање  припадности 
--исказивање једноставне усмене поруке;  
-савладавање технике читања;  
- описи појмова;  
- лексика,  
- нови граматички појмови унутар познате реченице 
 
 
 

ВОКАБУЛАР И ИЗГОВОР 

Вођење сопственог речника  
(писање нових речи по новим насловима и 
текстовима који се изучавају) 
Подела по врстама речи 

Глаголи (инфинитив, прошло време, партицип) 
Именице 

Придеви 

Предлози 

 читање наглас 
 вежбе са акцентовањем 
 вођење сопственог речника 
 провера речи 
 рад у пару (дијалог) 
 вежбања са захтевом отклањања грешке слушање и 

реаговање на упутства наставника или са аудио 
записа 

 симулација дијалога 
 именовање научених појмова и израза уз често 

- Уме да нађе задату реч на страном језику у свом 
речнику или у штампаном издању, 
- Уме да нађе синоним задате речи на страном језику, 
- Тражи одговарајући израз са матерњег на израз у 
страном језику 
- Исправља друга уколико погреши 
 

http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#licne
http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#povratne
http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#pokazne
http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#upitne
http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#relat
http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#diob
http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#neod
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Упитне речи 

Имитирање изговора говорника којима је 
енглески језик матерњи, а долазе из различитих 
делова света ( нагласак – Аустралија, Америка, 
Канада, Велика Британија) 

групно понављање 
драмска игра, рад у пару 

 симулација ситуација, рад на групном пројекту 
  

ЧИТАЊЕ И СЛУШАЊЕ СА РАЗУМЕВАЊЕМ 

Разумевање краћег текста до 100 речи (уџбеник 
или додатни материјал) 
Краћи дијалози до 10 реплика  
( питања и одговори) 
 Издвајање кључних информација после 
слушања текста  
Разумевање и одговарање на усмене поруке ( 
давање наредбе или извршавање) 
 

примена аудио и видео записа 
индивидуална и групна анализа текста 
припрема  питања у вези са прочитаним или 
одслушаним текстом 
препричавање прочитаног текста 
 дискусија 
вежбе слушања, повезивање предмета са сликом 

 израда постера на задату тему  
 поступање по датом задатку 
  

-  Може да изрази утиске и осећања о кратком 
прилагођеном књижевном тексту, 
-  Уме да користи вербална и невербална средства 
изражавања, 
-   Уз помоћ наставника континуирано ради на усвајању 
и примени општих стратегија учења (генерализација, 
индукција, дедукција, инференција и позитивни 
трансфер) 
- може да употреби реч сличног значења или 
приближног уместо непознате. 

ПИСАЊЕ И ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

Попуњавање краћих текстова ( радни листови...) 
Тестови ( граматичке целине, вокабулар) 
Диктати ( познати текстови) 

кратки описи 
диктати 
преписивање текстова 
правила интерпункције и правописа 
коришћење интернета и других средстава писмене 
комуникације 
подстицање креативности кроз писање кратких 
песама и причица 
-     игрица размене писаних порука 

-  Правилно пише страну реч, 
-  Уме да у писаној форми изражава краће садржаје у 
вези са темама предвиђеним наставним програмом, 
поштујући правила писаног кода, 
-  Уме да попуњава краћу анкету везану за обим 
вокабулара који поседује, 
-   Уме да попуњава реченицу везану за познату фразу, 
-   Уме да попуњава реченицу везану за граматичку 
целину која се изучава 
-   Писање дневника 

КОНВЕРЗАЦИЈА 

Драматизација (скечеви везани за претходно 
учену целину ) 
Питања и одговори (текстови из уџбеника) 
Препричавање текста (познати текст из уџбеника) 

коришћење припремљеног текста за разговор, 
 коришћење интернета у сврху тражење 

фотографија и текста на задату тему 
 рад у Power Point-у, 
 припрема питања и одговора уз консултацију са 

наставником 

Разумевање  и давање једноставних упутстава и 
команди, 

 Молбе и изрази захвалности, 
 Преноси трећој особи  основно значење исказаног у 

оквиру набројаних комуникативних функција, 
-     тражење и давање обавештења;  
-     описивање и именовање предмета;  
-     изражавање припадности;  
-     препознавање историјских појмова 

 

 

ИСТОРИЈА 
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Циљеви допунске наставе су: 
Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или за ученике који су били одсутни са часова и за оне који желе даутврде своје 
знање са циљем,разумевања,препознавања отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања умења и вештина из наставног градива. 
 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 

основни средњи напредни 
Основе 
капиталистичког 
друштва: мануфактура, 
капиталиста, радник, 
прва индустријска 
револуција 

2 

Објашњавање основних 
појмова везаних за 
капитализам 
Читање одломака из 
књиге и анализирање, 
учимо учење 

Налази се у школском програму   

 

Доба револуција 

2 

Разумевање појма 
револуцијее, историјски 
услови настанка 

Налази се у школском програму   

Први српски устанак 
2 

Коришћењем књиге и 
историјске карте, као и 
прављењем паноа 
наушити и утврдити 
основне чињенице и 
појмове везане за Први 
српски устанак и 
Карађорђа Петровића 

Налази се у школском програму 
 
 

 
 

 
 

Други српски устанак 
2 

Коришћењем 
књиге и 
историјске карте, 
као и прављењем 
паноа наушити и 
утврдити основне 
чињенице и 
појмове везане за 
Други српски 
устанак и 
Милоша 

Налази се у школском 
програму 
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Обреновића 
 

ГЕОГРАФИЈА 

Циљеви и задаци: 
-стицање  знања, утврђивање стечених знања и умења о ваневропским континрнтома и њиховим регионалним одликама, 
-стицање бољег успеха из предмета 
теме: 

1. Азија –  3 часа 
2. Африка – 2 часа 
3. Америка – 2 часа 
4. Аустралија и океанија – 2 
 

НАСТАВНА 
ТЕМА 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ ) 

ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ 

АЗИЈА 

-слушање 
-питања и одговори 
-упоређивање 
-објашњавање 

ГЕ 1.1.3. препознаје и чита географске и 
допунске елементе карте 
ГЕ 1.3.1. познаје основне појмове о 
становништву  и насељима и уочава њихов 
просторни распоред  
ГЕ 1.4.2. именује континенте (Азију) и 
препознаје њене основне природне и 
друштвене одлике 

  

АФРИКА 

-слушање 
-питања и одговори 
-упоређивање 
-објашњавање 

ГЕ 1.1.3. препознаје и чита географске и 
допунске елементе карте 
ГЕ 1.3.1. познаје основне појмове о 
становништву  и насељима и уочава њихов 
просторни распоред  
ГЕ 1.4.2. именује континенте (Азију) и 
препознаје њене основне природне и 
друштвене одлике 

  

АМЕРИКА 

-слушање 
-питања и одговори 
-упоређивање 
-објашњавање 

ГЕ 1.1.3. препознаје и чита географске и 
допунске елементе карте 
ГЕ 1.3.1. познаје основне појмове о 
становништву  и насељима и уочава њихов 
просторни распоред  
ГЕ 1.4.2. именује континенте (Азију) и 
препознаје њене основне природне и 
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друштвене одлике 

АУСТРАЛИЈА И 
ОКЕАНИЈА 

-слушање 
-питања и одговори 
-упоређивање 
-објашњавање 

ГЕ 1.1.3. препознаје и чита географске и 
допунске елементе карте 
ГЕ 1.3.1. познаје основне појмове о 
становништву  и насељима и уочава њихов 
просторни распоред  
ГЕ 1.4.2. именује континенте (Азију) и 
препознаје њене основне природне и 
друштвене одлике 

  

 

ФИЗИКА 

 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ (СТАНДАРДИ) 

основни средњи напредни 

СИЛА И КРЕТАЊЕ 

- Разговор 
- Демострације 
- Израда 
једноставнијих 
задатака  
- Вршњачко 
учење 
 

1.2.1. Ученик уме да препозна врсту кретања 
према облику путање. 
1.2.2 Ученик уме да препозна равномерно 
кретање на примерима. 
1.2.3. Ученик уме да израчуна средњу брзину, 
пређени пут или протекло време ако су му 
познате друге две величине  (користи образац 
v=s/t). 
1.4.4. Ученик уме да препозна јединице за 
брзину. 

  

 
КРЕТАЊЕ ТЕЛА ПОД 
ДЕЈСТВОМ СИЛЕ 
ТЕЖЕ, СИЛА ТРЕЊА 

- Разговор 
- Демострације 
- Израда 
једноставнијих 
задатака  
- Вршњачко 
учење 
 

1.1.1. Ученик уме да препозна гравитациону 
силу и силу трења које делују на тела која 
мирију или се крећу равномерно, зна да је 
гравитациона сила узрок падања тела а сила 
трења узрок заустављања.  
1.2.1. Ученик уме да препозна врсту кретања 
према облику путање. 

  

 
 
РАВНОТЕЖА 

- Разговор 
- Демострације 
- Израда 

1.2.1. Ученик уме да препозна врсту кретања 
према облику путање.  
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једноставнијих 
задатака  
- Вршњачко 
учење 

 
МЕХАНИЧКИ РАД, 
СНАГА И ЕНЕРГИЈА 

- Разговор 
- Демострације 
- Израда 
једноставнијих 
задатака  
- Вршњачко 
учење 
учења 

2.4.1. Уме да користи важније изведене 
јединице Si система и зна њихове ознаке 
(Пример:За силу,рад енергију и снагу). 
2.4.3. Ученик уме да користи префиксе и 
претвара бројне вредности физичких величина 
из једне јединице у другу (користи префиксе 
мили кило и мега и уме да претвара јединице). 
2.5.1. Ученик зна да кинетичка и потенцијална 
енергија зависе од брзине односно од висине на 
којој се тело налази. 
2.5.3. Ученик уме да препозна појмове рада и 
снаге(зна да је механички рад једнак производу 
силе и пута и препознаје да је снага једнака 
извршеном рад у јединици времена). 

  

 
ТОПЛОТНЕ ПОЈАВЕ 

- Разговор 
- Демострације 
- Израда 
једноставнијих 
задатака  
- Вршњачко 
учење 
 

1.5.1. Ученик зна да агрегатно стање тела 
зависи од његове температуре, ако му је 
позната температура тела и температуре 
топљења и кључања, зна да одреди у ком се 
агрегатном стању налази тело, зна температуру 
мржњења и кључања воде под нормалним 
условима. 
1.5.2. Ученик уме да препозна да се механичким 
радом може мењати температура тела 
,препознаје да трење може да доведе до 
промене температуре. 

  

 

Образовни стандарди који се односе на компетенције које се стичу током изучавања предмета физика у основном образовању су ФИ.  1.7.1, 1.7.2.  Ови 
стандарди су из области Експеримент и налазе се у свакој наставној теми јер нису везани за специфичан садржај него за компетенције које се 
развијају стално. 
1.7.1 Ученик поседује мануелне спосбности потребне за рад у лабораторији. 
1.7.2 Ученик уме да се придржава основних правила понашања у лабораторији. 
 

МАТЕМАТИКА 
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НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 

основни средњи напредни 

РЕАЛНИ БРОЈЕВИ 

Операције у скупу 
реалних бројева 

-фронтални 
-индивидуални 
-рад у пару 
-групни 

- 2.2.2. оперише са степенима и зна 
шта је квадратни корен; 

 

3.2.2. користи особине степена и 
квадратног корена; 

ПИТАГОРИНА 
ТЕОРЕМА 

Питагорина теорема и 
примена 

-фронтални 
-индивидуални 
-групни 
-мултимедијална 
настава 
-припрема за 
тематске надеље 
 

-1.3.2. влада појмовима: троугао, 
четвороугао, квадрат и правоугаоник 
(уочава њихове моделе у реалним 
ситуацијама и уме да их нацрта 
користећи прибор; разликује основне 
врсте троуглова, зна основне 
елементе троугла 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). 
1.4.4. при мерењу бира одговарајућу 
мерну јединицу; заокружује величине 
исказане датом мером.; 

2.3.2. уме да одреди однос углова и 
страница у троуглу и збир углова у 
троуглу и четвороуглу и да решава 
задатке користећи Питагорину 
теорему; 
2.4.3. уме да дату величину искаже 
приближном вредношћу 

3.3.2. користи основна својства троугла, 
четвороугла, паралелограма и трапеза, 
рачуна њихове обиме и површине на 
основу елемената који нису обавезно 
непосредно дати у формулацији задатка; 
3.4.2. процењује и заокружује дате податке 
и рачуна са таквим приближним 
вредностима; 

РАЦИОНАЛНИ 
АЛГЕБАРСКИ 
ИЗРАЗИ 

Степени и операције са 
степенима 
Полиноми и операције 
са њима, квадрат 
бинома и разлика 
квадрата 

-фронтални 
-индивидуални 
-рад у пару 
-групни 

1.2.2. уме да израчуна степен датог 
броја, зна основне операције са 
степенима. ; 
1.2.3. сабира, одузима и множи 
мономе; 
 

2.2.2. оперише са степенима и зна 
шта је квадратни корен; 
2.2.3. сабира и одузима полиноме, 
уме да помножи два бинома и да 
квадрира бином; 
 

3.2.2. користи особине степена и 
квадратног корена; 
3.2.3. зна и примењује формуле за разлику 
квадрата и квадрат бинома;  
-увежбано трансформише алгебарске 
изразе, своди их на најједноставнији 
облик; 
 

МНОГОУГАО 

-фронтални 
-индивидуални 
-рад у пару 
-мултимедијална 
настава 

- - - 
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ЗАВИСНЕ 
ВЕЛИЧИНЕ И 
ЊИХОВО 
ГРАФИЧКО 
ПРИКАЗИВАЊЕ 

Функција 
Пропорција - примена 

-фронтални 
-индивидуални 
-рад у пару 
-мултимедијална 
настава 
-припрема за 
тематске надеље 

1.5.1. изражава положај објеката 
сврставајући их у врсте и колоне; 
одреди положај тачке у првом 
квадранту координатног система ако 
су дате координате и обратно; 
1.5.2. чита и разуме податак са 
графикона, дијаграма или из табеле, и 
одређује минимум или максимум 
зависне величине; 
1.5.3. податке из табеле прикаже 
графиконом и обрнуто; 
1.5.4.одреди задати проценат неке 
величине; 
1.2.4. одреди вредност функције дате 
таблицом или формулом; 

1.4.3. користи различите апоене 
новца; 

2.5.1.влада описом координатног 
система (одређује координате 
тачака, осно или централно 
симетричних итд); 
2.5.2.чита једноставне дијаграме и 
табеле.  
2.5.3. обради прикупљене податке и 
представи их табеларно или 
графички;  
2.5.4. примени процентни рачун у 
једноставним реалним ситуацијама 
(на пример, промена цене неког 
производа за дати проценат ); 
 2.2.4. уочи зависност међу 
променљивим, зна функцију y=ax и 
графички интерпретира њена 
својства; везује за та својства појам 
директне пропорционалности и 
одређује непознати члан пропорције; 
2.4.2. претвора износ једне валуте у 
другу правилно постављајући 
одговарајућу пропорцију; 

3.5.1. уме да одреди положај (координате) 
тачака које задовољавају сложеније 
услове; 
3.5.2. тумачи дијаграме и табеле; 
3.5.4. примени процентни рачун у 
сложенијим ситуацијама; 

3.2.4. разликује директно и обрнуто 
пропорционалне величине и то изражава 

одговарајућим записом; 

КРУГ 

Круг и делови круга, 
Обим и поврсина круга 
и његових делова 

-фронтални 
-индивидуални 
-рад у пару 
-групни 
-мултимедијална 
настава 
-припрема за 
угледни час 
-припрема за 
тематске надеље 

1.3.3. влада појмовима: круг, кружна 
линија (издваја њихове основне 
елементе, уочава њихове моделе у 
реалним ситуацијама и уме да их 
нацрта користећи прибор; уме да 
израчуна обим и површину круга 
датог полупречника); 
 

2.3.3. користи формуле за обим и 
површину круга и кружног прстена; 
2.4.1.  пореди величине које су 
изражене различитим мерним 
јединицама за дужину и масу; 

3.3.3. уме да одреди централни и 
периферијски угао, рачуна површину 
кружног исечка, дужину кружног лука;  
3.4.1. по потреби претвара јединице мере, 
рачунајући са њима; 

СЛИЧНОСТ 

-фронтални 
-индивидуални 
-рад у пару 

- - - 

 

 

БИОЛОГИЈA  
Циљеви допунске наставе су: 
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Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са                
часова и за оне који желе да утврде своје знање,са циљем разумевања,препознавања,откланњања 
нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања,умења и вештина из наставног градива. 
 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 

ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

 

Порекло и развој 
људске врсте 

-рад на тексту 
-демонстрација 
сликом и 
компјутером, 
-провера и 
примена знања 

1.3.8. зна основне научне чињенице о еволуцији живота на Земљи 
1.3.9. зна да живот на Земљи има заједничко порекло са чијом се 
историјом можемо упознати на основу фосилних записа 

  

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2718
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2718
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Грађа човечијег тела 

 

-рад на тексту 
-демонстрација 
сликом, 
графиком, 
шемом и 
компјутером, 
-провера и 
примена знања 

1.2.2. зна да је ћелија најмања јединица грађе свих 
вишећелијских организама у чијим одељцима се одвијају 
разноврсни процеси, и зна основне карактеристике грађе 
тих ћелија 
11.2.4. познаје основну организацију органа у којима се 
одвијају различити животни процеси 
1.2.5. разуме да је за живот неопходна енергија коју 
организми обезбеђују исхраном 
1.2.6. разуме да су поједини процеси заједнички за сва жива 
бића (дисање, надражљивост, покретљивост, растење, 
развиће, размножавање) 
1.3.1. разуме да јединка једне врсте даје потомке исте врсте 
1.3.2. зна основне појмове о процесима размножавања 
1.3.3. зна да свака ћелија у организму садржи генетички 
материјал 
1.3.5. зна основне принципе наслеђивања 
1.3.6. зна како делују гени и да се стечене особине не 
наслеђују 
1.3.7. зна да од зигота настаје организам и да се тај процес 
назива развиће 
1.5.1. зна основне мере за одржавање личне хигијене и 
хигијене околине и разуме зашто је важно да их се 
придржава 
1.5.4. разуме зашто је важно да се придржава званичних 
упутстава која се односе на заразне болести (епидемије и 
пандемије) 
1.5.5. препознаје основне знаке поремећаја функције 
појединих органа и основне симптоме инфекције и 
разликује стање у коме може сам да интервенише од стања 
када мора да се обрати лекару 

  
 

 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2734
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2734
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2734
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2734
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2700
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2728
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2728
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2728
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ХЕМИЈА  
Циљеви наставе су: 
Допунска настава из хемије се организује за ученике који спорије усвајају знања, ученике који нису били присутни на неким часовима,  
ученике који желе да утврде знање или уклоне евентуалне нејасноће, што доприноси бољем усвајању знања и вештина везаних за наставно градиво   
 

Редни 
број 
теме 

Број 
часова 

Садржај 
програма 

Активности 
ученика у образовно 

васпитном раду 

Активности 
наставника у 

образовно 
васпитном раду 

Начин и 
поступак 

остваривања 

Циљеви и 
задаци 

садржаја 
програма 

1. 4 Основни 
хемијски  
појмови  

- посматра супстанце  
- изводи закључке  
- ради огледе: прави 
смеше, раздваја смеше  
- испитује физичке и 
хемијске промене  

-показује супстанце  
-наводи на закључке  
-показује како се 
испитују основне 
физичке особине  

- индивидуални 
рад  
- групни рад  

- разликује 
физилка и 
хемијска свој 
ства супстанце и 
физичке и 
хемијскепромене 
супстанце  
- разликује 
појмове: 
елеменат, 
једињење, смеша  

2. 4 Структура 
супстанце  

- црта модел атома  
- користи таблицу ПСЕ  
- саставља формуле 
помоћу валенце  
- препознаје по 
формули тип хемијске 
везе  

-Упућује на правилно 
коришћење таблице 
ПСЕ  
-указује како се из 
формуле може 
сазнати тип везе  

- индивидуални 
рад  
- групни рад  

- зна које 
честице улазе у 
састав атома  
- зна основне 
податке о 
елементу из ПСЕ  
- зна разлику 
јонске и 
ковалентне везе  
- примењује 
валенцу за 
писање  
формула  

3. 4 Хомогене 
смеше  
-раствори  

- прави растворе  
- врши једноставнија 
израчунавања  

-Показује како се 
праве раствори  
-објашњава 
једноставнија 
израчунавања  

- индивидуални 
рад  
- групни рад  

- зна шта је 
раствор, а шта 
растварач  
- ради 
једноставне 
задатке  
- уме да направи 
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раствор допуном 
до100г, ако је 
дата количина 
растворљиве 
супстанце  

4. 6 Хемијске 
реакције и 
израчунава
ња  

- повезује знања  
- пише једноставније 
једначине хемијских  
реакција  
- врши једноставнија 
ирачунавања  

-подстиче ученике да 
повезују знања  
-објашњава писање 
једноставнијих 
једначина хемијских 
реакција  
-показује како се 
врше једноставнија 
израчунавања  

- индивидуални 
рад  
- групни рад  

- зна да 
представи 
једноставније  
процесе 
једначинама  
- разликује 
појмове: мол, 
моларна  
маса и количина 
супстанце  
- зна да докаже 
закон одржања 
масе  
преко хемијске 
једначине  

 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  
 
За допунски рад се опредљују ученици од 5. До 8. Разреда којим је потребна додатна мотивација и подршка у усвајању француског језика, као и  
ученици којима је потребна било каква додатна помоћ у процесу учења 
 

Садржаји програма 
Број 
часова 

Активности 

ученика у образoвно- 

васпитном раду 

Активности 

наставника у 
образовно- 

васпитном раду 

     Начин и 

    поступак  
  остваривања 

Циљеви  и  задаци  садржаја 

програма 

1. Présentation 
- Nom, prénom 
- Membres de la famille 3 

-слушање 
-допуњавање реченица, 
-читање, 
-препричавање, 
-рад у паровима и групама. 

-координира 
-дискутује 
-анализира 
 

-демонстрација; 
 -кооперативна; 
- интерактивно. 

-писање краћих целина на основу датих елемената; 
-ступа у дијалог у оквиру 2 до 4реплика; 
 
 

2. Les verbes 

- Les verbes avoir, être, faire et 
aller 

  4 
-спеловање; вежбе замене  
речи у граматичким цели- 
нама; истражиавања; 

-подстиче 
-дискутује 
-анализира 

-демонстрација;  
-дијалог; 
 -игра; 

-користи основне глаголе имати, бити, ићи, радити у 
крацим репликама 
 Промена глагола у садашњем времену 
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-  ученичке презентације и 
пројекти. 

-мотивише 
-сугерише 

-индивидуално.  

3. Les questions principales 

 - adresse, âge, ville, date, jour 
4 

-учење ученика да се представе 
-писање година, адресе, дана, датума
 

-поставља  
проблем 
-сугерише 
-подстиче 
 

-кооперативно; 
 -демонстрација;  
-интерактивно; 
-игра. 

-разуме питања 
-одговара на једноставна  питања 
 
 

4.Autres:  

- Les nombres, les jours de 
la semaine, les mois 

 
   10 

-правилно изговарање дана у  
Недељи, месеца, бројева до 30 
 

-наводи на 
повезивање и 
примену знања 
-подстиче на логично 
мишљење 

-кооперативно;  
-демонстрација;  
-интерактивно; 
-индивидуални  
рад. 

-зна усмено бројеве до 30  
-правилно казује дане у недељи и месеце 
 
 

5. Grammaire 
- Verbes 
- Les nouveaux mots 
- les couleurs  
- le  présent 
 

   15 

-групно и појединачно 
 читање;  
-преписивање глагола; 
 -понављање градива 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља 
проблем 

-индивидуални  
рад; 
-дијалог; 
-кооперативно; 
-интеракција. 

 
-упознаје основна правила морфологије; 
-познаје боје и садашње време 

 
 

ДОДАТНА НАСТАВА 

 

СРПСКИ  ЈЕЗИК  

  

 
месец 

план и програм додатне наставе за 7. разред  
 

   

 
септембар − октобар 
 

Поезија српске модерне 
Историја језика-рад на текстовима писаним старословенским језиком 
 

   

новембар − децембар 
 

Падежна сининимија 
Правописне промене 
Књижевно дело по избору ученика-тумачење (разумевање битних одлика 
књижевног дела ;тема,композиција,ликови,језик) 
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фебруар − март 
 

Школско такмичење-припрема(збирка текстова) 
Школско такмичење из језика и језичке културе 
Припрема за општинско такмичење(збирка тестова) 
Општинско такмичење из језика и језичке културе 
Основна стилска изражајна средства 
 

   

 
април − мај 

 
 

 

Акценат 
Припрема за градско такмичење из језика и језичке културе(збирка тестова) 
Учешће на градском такмичењу 
Проучавање локалног говора;састављање речника локалних речи и израза и 
њихово замењивање речима и изразима из стандардног књижевног језика 
Анализа драмског дела по избору − Нушић 
Разговор о гледаној позоришној представи (глума и глумци, режија и 
редитељ,текст и писац,музика и композитор) 
 

   

јун 
 
 
 

Збирка песама из Дневника прочитаних књига (тумачење,стилска анализа) 
Казивање стихова из самосталног ученичког стваралаштва 
 
 
 

   

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

За додатни рад од V до VIII разреда се опредељују даровити ученици и посебних интересовања за енглески језик. Ангажоване ученике стога треба 

стимулисати (похвале, награде, интерна школска такмичења у циљу припрема за општинско, окружно и републичко такмичење које се организује 

само за ученике осмог разреда) и постепено их уводити у области професионалне оријентације ка широком пољу  делатности које пружа знање 

енглеског језика. 

НАСТАВНА ТЕМА  И САДРЖАЈ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА ПРОГРАМА 

ГРАМАТИКА 

 Глаголски облици (Садашње просто 
презентација наставних садржаја 
интерактивно учење 

-разумевање  текстова  и  упутстава и  реаговање  на  
одговарајући  начин 
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време,Садашње трајно време, Прошло просто 
време,Будуће просто време –будући планови и 
намере-going to,Садашњи перфекат, used to) 

 модални глаголи (should, shouldn’t, must, 

mustn’t, have to, don’t have to, needn’t) 
 Изрази за количину 

 Број и род именица 
 Mouse – mice 
 Child – children 
 Cat – Tom cat 
 Lion – lioness 
 Host : Hostess 
 Односне заменице 
 (who, what, which, that) 
 Question tags 
 He is here, isn’t he? 

 Први и други тип кондиционала 
 He will study, if he wishes to. 
 He would study if he wished to. 

        Заменице 

        Possessive Pronouns (mine) 

     Personal pronouns (you) 

      Reflexive pronouns (myself) 

      Demonstrative pronouns (this) 

      Interrogative pronouns (whose) 

      Relative pronouns (that, which) 

      Distributive pronouns (either) 

      Indefinite pronouns (all, one) 

Индиректни говор 
 (наредбе, молбе, савети) 

препознавање и примена граматичких садржаја  
рад у пару 
групни рад  на задату тему 
израда пројеката 
израда паноа 
приближавање граматичких садржаја из угла 
свакодневнице 
утврђивање и систематизација путем штампаног 
материјала, радне свеске и мини тестова  
квиз 
корелација и позивање на стечено знање из 
граматике матерњег језика 
начини реализације уз помоћ визуелног и аудио 
материјала 

 допунска и додатна настава 
-    описује различитости 
-    постављање питања и давање исказа у       
основној комуникацији;  
-    лексика,  
-    нови граматички појмови,  
-    писање кратких реченица. 
-     исказивање изреченог трећој особи, 
-      исказивање једноставне усмене поруке;  
-     савладавање технике читања;  
-     описи појмова;  
-      лексика,  
-      нови граматички појмови 

- разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у 
језичким активностима, 
- уочава сличности и разлике између матерњег и страног  
језика који учи, 
- покушава да одгонетне значење на основу контекста и 
проверава питајући неког ко добро зна ( друга, наставника) 
- обраћа пажњу на речи и изразе који се више пута 
понављају, као и на наслове и поднаслове у писаним 
текстовима, 
- уколико не зна појам на страном језику, покушава да је 
изрази мимиком док не добије помоћ од друга или 
наставника, 
-интерпретација и практична  примена стечених  знања 
-упознавање , представљање  себе  и  других 
-изражавање  припадности 
--исказивање једноставне усмене поруке;  
-савладавање технике читања;  
- описи појмова;  
- лексика,  
- нови граматички појмови унутар познате реченице 
 
 
 

ВОКАБУЛАР И ИЗГОВОР 

Имитирање изговора говорника којима је 
енглески језик матерњи, а долазе из 
различитих делова света ( нагласак – 

Аустралија, Америка, Канада, Велика 
Британија) 
 

 

 читање наглас 
 вежбе са акцентовањем 
 вођење сопственог речника 
 провера речи 
 рад у пару (дијалог) 
 вежбања са захтевом отклањања грешке 

слушање и реаговање на упутства наставника 
или са аудио записа 

 симулација дијалога 
 именовање научених појмова и израза уз често 

- Уме да нађе задату реч на страном језику у свом речнику 
или у штампаном издању, 
- Уме да нађе синоним задате речи на страном језику, 
- Тражи одговарајући израз са матерњег на израз у страном 
језику 
- Исправља друга уколико погреши 
 

http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#licne
http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#povratne
http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#pokazne
http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#upitne
http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#relat
http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#diob
http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#neod


 
 

571 

 

 

 

групно понављање 
 драмска игра, рад у пару 
 симулација ситуација, рад на групном пројекту 

ЧИТАЊЕ И СЛУШАЊЕ СА 
РАЗУМЕВАЊЕМ 

Гледање видео материјала са енглеским 

поднасловом (филмови, видео записи – 

историја, географија) (додатни материјал) 
Краћи дијалози до 10 реплика  
( питања и одговори) 
 Издвајање кључних информација после 
слушања текста  
Разумевање и одговарање на усмене поруке ( 
давање наредбе или извршавање) 

примена аудио и видео записа 
индивидуална и групна анализа текста 
припрема  питања у вези са прочитаним или 
одслушаним текстом 
препричавање прочитаног текста 
дискусија 

 вежбе слушања, повезивање предмета са сликом 
 израда постера на задату тему  
 поступање по датом задатку 
  

 

-  Може да изрази утиске и осећања о кратком прилагођеном 
књижевном тексту, 
-  Уме да користи вербална и невербална средства 
изражавања, 
-   Уз помоћ наставника континуирано ради на усвајању и 
примени општих стратегија учења (генерализација, 
индукција, дедукција, инференција и позитивни трансфер) 
- може да употреби реч сличног значења или приближног 
уместо непознате. 
 

ИСАЊЕ И ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

Попуњавање текстова ( песма из уџбеника, 
упитник...) 
Тестови ( граматичке целине, вокабулар) 
Квизови  и анкете  ( online или на часу) 

кратки описи 
диктати 
преписивање текстова 
правила интерпункције и правописа 
коришћење интернета и других средстава 
писмене комуникације 
подстицање креативности кроз писање кратких 
песама и причица 
-     игрица размене писаних порука 

-  Правилно пише страну реч, 
-  Уме да у писаној форми изражава краће садржаје у вези са 
темама предвиђеним наставним програмом, поштујући 
правила писаног кода, 
-  Уме да попуњава краћу анкету везану за обим вокабулара 
који поседује, 
-   Уме да попуњава реченицу везану за познату фразу, 
-   Уме да попуњава реченицу везану за граматичку целину 
која се изучава 
-   Писање дневника 

КОНВЕРЗАЦИЈА 

Дебата 

дискусија на задату тему ( дијалог или у групи) 
Драматизација (скечеви везани за претходно 
учену целину ) 
Асистирање наставнику на часовима допунске 
наставе –  

Вршњачка едукација (PEER Education) – 

уручивање  тестова, објашњавање на енглеском, 
давање примера о начину одговарања ... 

коришћење припремљеног текста за разговор, 
 коришћење интернета у сврху тражење 

фотографија и текста на задату тему 
 рад у Power Point-у, 
 припрема питања и одговора уз консултацију са 

наставником 

Разумевање  и давање једноставних упутстава и команди, 
 Молбе и изрази захвалности, 
 Преноси трећој особи  основно значење исказаног у оквиру 

набројаних комуникативних функција, 
-     тражење и давање обавештења;  
-     описивање и именовање предмета;  
-     изражавање припадности;  
-     препознавање историјских појмова 
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ИСТОРИЈА  
 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 

основни средњи напредни 
 

Успон Европе (Европа 
од краја 15. до краја 
18.века) 
2 
 

Обнављање градива 
ранијих разреда, рад на 
кључним појмовима и 
стандардима напредног 
нивоа, припрема за 
такмичење 

 Налазе се у школском програму Налазе се у школском програму 

 

 

Српски народ под 
страном влашћу од 16. 
до  18 века 

2 
 

Обнављање градива 
ранијих разреда, рад на 
кључним појмовима и 
стандардима напредног 
нивоа, припрема за 
такмичење 

 Налазе се у школском програму Налазе се у школском програму 

Доба револуција (свет 
од кр.18.века до 70-тих 
год. 19.века) 
2 

Обнављање градива 
ранијих разреда, рад на 
кључним појмовима и 
стандардима напредног 
нивоа, припрема за 
такмичење 

 
 
 

Налазе се у школском програму 
 

Налазе се у школском програму 
 

Нововековне српске 
државе Србија и Црна 
Гора (до међународног 
признања 1878.године) 
2 

Обнављање градива 
ранијих разреда, рад на 
кључним појмовима и 
стандардима напредног 
нивоа, припрема за 
такмичење 

 

Налазе се у школском програму Налазе се у школском програму 

 

ГЕОГРАФИЈА 

Додатна настава из Географије се организује за ученике  седмог разреда и остварује се са по 36 часова , односно са по 1 часом недељно, кроз 
активности: 
- избор ученика, који су се определили анкетом, 
- анализа, израда  и усвајање годишњег програма, 
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- уређење кабинета,                                                                                                                                                                                                       
- израда тематских карата,  зидних  новина, паноа, 
- реферати-писање, анализа, 
- литература и штампа –читање и анализа, 
-примена рачунара и интернета, 
- географске занимљивости-асоцијације, занимљива географија, 
- учешће у квизовима и организовање истих, 
- припрема и учешће на такмичењима, 
- посете и излети, 
- учешће у изради школског листа ''Петица'', као и учешће у изради и креирању школског сајта 
- анализа остварених резултата. 
Све теме су везане, испреплетане и тако ће бити и оствариване кроз више часова.  
 

НАСТАВНА 
ТЕМА 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ ) 

ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ 

АЗИЈА 

-разговор 
-упознавање са радом 
-рад пред картом 
-читање и анализа карте 
-предлози ученика 

   ГЕ 3.1.1.  доноси закључке о 
просторним (топографским) и 
каузалним везама географских 
чињеница - објеката, појава, процеса и 
односа на основу анализе географске 
карте 
ГЕ 3.3.1.  објашњава утицај природних и 
друштвених фактора на развој и 
размештај становништва и насеља 
ГЕ 3.4.3.  објашњава географске везе 
(просторне и каузалне, директне и 
индиректне) и законитости (опште и 
посебне) на ваневропским континентима 
и уме да издвоји географске регије 

АФРИКА 

-посматрање 
-разговор 
-описивање 
-упоређивање 
-уочавање 
-закључивање 
-препознавање 

  ГЕ 3.1.1.  доноси закључке о 
просторним (топографским) и 
каузалним везама географских 
чињеница - објеката, појава, процеса и 
односа на основу анализе географске 
карте 
ГЕ 3.3.1.  објашњава утицај природних и 
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-истицање детаља 
-израда паноа и 
презентација 

друштвених фактора на развој и 
размештај становништва и насеља 
ГЕ 3.4.3.  објашњава географске везе 
(просторне и каузалне, директне и 
индиректне) и законитости (опште и 
посебне) на ваневропским континентима 
и уме да издвоји географске регије 

АМЕРИКА 

-посматрање 
-разговор 
-описивање 
-упоређивање 
-уочавање 
-закључивање 
-препознавање 
-истицање детаља 
-израда паноа и 
презентација 

  ГЕ 3.1.1.  доноси закључке о 
просторним (топографским) и 
каузалним везама географских 
чињеница - објеката, појава, процеса и 
односа на основу анализе географске 
карте 
ГЕ 3.3.1.  објашњава утицај природних и 
друштвених фактора на развој и 
размештај становништва и насеља 
ГЕ 3.4.3.  објашњава географске везе 
(просторне и каузалне, директне и 
индиректне) и законитости (опште и 
посебне) на ваневропским континентима 
и уме да издвоји географске регије 

АУСТРАЛИЈА И 
ОКЕАНИЈА 

-посматрање 
-разговор 
-описивање 
-упоређивање 
-уочавање 
-закључивање 
-препознавање 
-истицање детаља 
-израда паноа и 
презентација 

  ГЕ 3.1.1.  доноси закључке о 
просторним (топографским) и 
каузалним везама географских 
чињеница - објеката, појава, процеса и 
односа на основу анализе географске 
карте 
ГЕ 3.3.1.  објашњава утицај природних и 
друштвених фактора на развој и 
размештај становништва и насеља 
ГЕ 3.4.3.  објашњава географске везе 
(просторне и каузалне, директне и 
индиректне) и законитости (опште и 
посебне) на ваневропским континентима 
и уме да издвоји географске регије 

 

ФИЗИКА 
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НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ (СТАНДАРДИ) 

основни средњи напредни 

СИЛА И КРЕТАЊЕ 

- Разговор 
- Огледи 
- Израда сложенијих 
задатака  
- Подстицање 
саморегулисаног 
учења 

  3.2.1. Ученик уме да примени односе 
између физичких величина које описују 
равномерно променљиво праволинијско 
кретање,  зна да користи везу између 
брзине и убрзања као и пређеног пута, 
брзине и убрзања код равн.убрзаног 
кретања.  
 
 

 

КРЕТАЊЕ ТЕЛА 
ПОД ДЕЈСТВОМ 
СИЛЕ ТЕЖЕ, СИЛА 
ТРЕЊА 

- Разговор 
- Огледи 
- Израда сложенијих 
задатака  
- Подстицање 
саморегулисаног 
учења 

  3.2.1. Ученик уме да примени однос 
физичких величина које описују слободни 
пад и вертикални хитац.(уме да израчуна 
пређени пут и брзину код наведеног 
кретања.) 
 

 

 

РАВНОТЕЖА 

- Разговор 
- Демострације 
- Разговор 
- Огледи 
- Израда сложенијих 
задатака  
- Подстицање 
саморегулисаног 
учења 

  3.1.1. Ученик разуме и примењује услове 
равнотеже полуге, зна да је услов за 
равнотежу полуге једнакост момената 
силе у односу на тачку ослонца, зна која 
сила даје највећи односно најмањи момент 
силе у односу на тачку ослонца, зна да  
израчуна интензитет момената сила које 
се јављају код полуге. (Пример: 
Клацкалица и кантар) 
3.1.2. Ученик зна какав је однос сила које 
делује на тело које мирује или се 
равн.креће, односно зна кад је тело у 
стању статичке и динамичке равнотеже. 

 

МЕХАНИЧКИ РАД, 
СНАГА И 
ЕНЕРГИЈА 

- Разговор 
- Огледи 
- Израда сложенијих 
задатака  

  2.4.1. Уме да користи важније изведене 
јединице Si система и зна њихове ознаке 
(Пример: За силу,рад енергију и снагу). 
2.4.3. Ученик уме да користи префиксе и 
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- Подстицање 
саморегулисаног 
учења 

претвара бројне вредности физичких 
величина из једне јединице у другу 
(користи префиксе мили кило и мега и уме 
да претвара јединице). 
2.5.1. Ученик зна да кинетичка и 
потенцијална енергија зависе од брзине 
односно од висине на којој се тело налази. 
2.5.3. Ученик уме да препозна појмове 
рада и снаге (зна да је механички рад 
једнак производу силе и пута и препознаје 
да је снага једнака извршеном рад у 
јединици времена). 

 

ТОПЛОТНЕ ПОЈАВЕ 

- Разговор 
- Огледи 
- Израда сложенијих 
задатака  
- Подстицање 
саморегулисаног 
учења 

  3.5.2. Ученик уме да препозна 
карактеристичне процесе и термине који 
описује промене агрегатних стања, зна 
основне особине агрегатних стања 
(чврсто, течно и гасовито), зна шта су 
топљење, очвршћаваље, испаравање и 
кондензација. 

 

Образовни стандарди који се односе на компетенције које се стичу током изучавања предмета физика у основном образовању су ФИ.  3.7.1, 3.7.2.  Ови 
стандарди су из области Експеримент и налазе се у свакој наставној теми јер нису везани за специфичан садржај него за компетенције које се 
развијају стално. 
3.7.1 Ученик уме да донесе релевантан закључак на основу резултата мерења. 
3.7.2 ученик уме да препозна питање на које можемо да одговоримо посматрањем или експериментом. 
МАТЕМАТИКА 

 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 

основни средњи напредни 

РЕАЛНИ БРОЈЕВИ 

Ирационални бројеви                   
(oдабрани задаци) 

-фронтални 
-индивидуални 
-рад у пару 
-групни 

  3.2.2. користи особине степена и 
квадратног корена; 

ПИТАГОРИНА -фронтални   3.3.2. користи основна својства троугла, 
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ТЕОРЕМА 

Примена Питагорине 
теореме на 
геометријске фигуре 
Конструктивни задаци- 
троугла и 
паралелограма 

-индивидуални 
-групни 
-мултимедијална 
настава 
-припрема за 
тематске надеље 

четвороугла, паралелограма и трапеза, 
рачуна њихове обиме и површине на 
основу елемената који нису обавезно 
непосредно дати у формулацији задатка; 
3.4.2. процењује и заокружује дате 
податке и рачуна са таквим приближним 
вредностима; 

РАЦИОНАЛНИ 
АЛГЕБАРСКИ 
ИЗРАЗИ 

Полиноми- растављање 
на чиниоце 
Квадрат бинома и 
тринома 

-фронтални 
-индивидуални 
-рад у пару 
-групни 

  3.2.2. користи особине степена и 
квадратног корена; 
3.2.3. зна и примењује формуле за 
разлику квадрата и квадрат бинома;  
-увежбано трансформише алгебарске 
изразе, своди их на најједноставнији 
облик; 
 

МНОГОУГАО 

Правилни многоуглови 

-фронтални 
-индивидуални 
-рад у пару 
-мултимедијална 
настава 

  - 

ЗАВИСНЕ 
ВЕЛИЧИНЕ И 
ЊИХОВО 
ГРАФИЧКО 
ПРИКАЗИВАЊЕ 

-фронтални 
-индивидуални 
-рад у пару 
-мултимедијална 
настава 
-припрема за 
тематске надеље 

  3.5.1. уме да одреди положај 
(координате) тачака које задовољавају 
сложеније услове; 
3.5.2. тумачи дијаграме и табеле; 
3.5.4. примени процентни рачун у 
сложенијим ситуацијама; 
3.2.4. разликује директно и обрнуто 
пропорционалне величине и то изражава 
одговарајућим записом; 

КРУГ  

проблемски задаци 

-фронтални 
-индивидуални 
-рад у пару 
-групни 
-мултимедијална 
настава 
-припрема за 
угледни час 
-припрема за 

  3.3.3. уме да одреди централни и 
периферијски угао, рачуна површину 
кружног исечка, дужину кружног лука;  
3.4.1. по потреби претвара јединице мере, 
рачунајући са њима; 
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тематске надеље 

СЛИЧНОСТ 

Сличност троуглова 

-фронтални 
-индивидуални 
-рад у пару 

  - 

Комбинаторни задаци 

-фронтални 
-индивидуални 
-рад у пару 

   

Решавање 
такмичарских 
задатака 

-фронтални 
-индивидуални 
-рад у пару 
-групни рад 

   

 

БИОЛОГИЈА 

Циљеви додатне наставе су: 
Додатна настава се организује за напредније ученике који желе да прошире своја знања из биологије. 
 

НАСТАВНА 
ТЕМА 

НАЧИНИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 

ОСНОВНИ 
НИВО 

СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

Порекло и развој 
људске врсте 

-практичан рад 
-ПП презентације 
-провера и примена 
знања 

 2.3.6. уочава прилагођеност 
организама и разуме да током 
еволуције природно одабирање 
доводи до прилагођавања 
организама на услове животне 
средине 

 
 

Грађа човечијег 
тела 

-практичан рад 
-ПП презентације 
-демонстрација 
графиком или 
шемом  
-провера и примена 
знања 

 2.2.7. познаје термин хомеостаза и 
зна да објасни шта он значи 
2.2.8. зна да је неопходна 
координација функција у 
вишећелијским организмима и зна 
који органски системи омогућују 
ову интеграцију 
2.2.9. зна да нервни и ендокрини 
системи имају улогу у одржавању 

3.2.2. разуме морфолошку повезаност појединих нивоа 
организације и њихову међусобну функционалну условљеност 
3.2.3. разуме узроке развоја и усложњавања грађе и функције током 
еволуције 
3.2.4. разуме да је у остваривању карактеристичног понашања 
неопходна функционална интеграција више система органа и 
разуме значај такве интеграције понашања за преживљавање 
3.2.5. разуме сличности и разлике у интеграцији грађе и функције 
јединке током животног циклуса 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2717
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2717
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2717
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2717
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2717
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2717
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2701
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2701
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2733
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2733
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хомеостазе 
2.6.1. уме да уз навођење реализује 
сложено прикупљање података, 
систематизује податке и извести о 
резултату 
2.6.3. уме, уз помоћ наставника, да 
прави графиконе и табеле према 
два критеријума уз коментар 
резултата 
2.6.4. уме на задатом примеру, уз 
помоћ наставника, да постави 
хипотезу, формира и реализује 
једноставан експеримент и извести 
о резултату 

3.2.6. зна и разуме главне морфолошке и функционалне 
карактеристике органа који информишу организам о стању у 
околини и њихову улогу у одржавању унутрашње равнотеже (улога 
нервног система) 
3.2.7. зна и разуме главне морфолошке и функционалне 
карактеристике органа који реагују на промене у околини и 
карактеристике органа који враћају организам у равнотежу онда 
када је из ње избачен (стресно стање -улога ендокриног система) 
3.2.8. зна и разуме које су последице стресног стања за организам 
3.3.1. разуме разлику између телесних и полних ћелија у погледу 
хромозома и деоба 
3.3.2. разуме да полне ћелије настају од посебних ћелија у 
организму 
3.3.3. зна функцију генетичког материјала и његову основну улогу у 
ћелији 
3.3.4. зна да је број хромозома у ћелији карактеристика врсте 
3.3.5. разуме како различити еволуциони механизми, мењајући 
учесталост особина у популацијама, доводе до еволуције 
3.3.6. разуме да човек може да утиче на смер и брзину еволуционих 
промена својих популација и популација других врста 
3.5.3. разуме основне биолошке процесе који леже у основи 
физиолошки правилне исхране 
3.5.4. познаје главне компоненте намирница и њихову хранљиву 
вредност 
3.5.5. познаје симптоме и главне карактеристике болести 
метаболизма и узроке због којих настају (гојазност, анорексија, 
булимија, шећерна болест) 
3.5.6. разуме механизме поремећаја функције појединих органа 
3.5.7. познаје основне биолошке механизме који доводе до 
развијања болести зависности 
3.5.8. разуме механизме стресног стања и утицај јаких негативних 
емоција на физиолошке процесе у организму и на понашање 
појединца 

 

 

ХЕМИЈА 

 

Циљеви додатне наставе су: 
Додатна настава се организује за напредније ученике који желе да прошире своја знања из хемије. 
- разуме шта је предмет изучавања хемије и како се долази до сазнања 
- овладава основним операцијама лабораторијске технике 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2701
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2745
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2745
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2745
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2745
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2732
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2732
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2743
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2716
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2716
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2723
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2723
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2741
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2709
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2709
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2709
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- организује радно место, припрема и одлаже прибор и материјал за рад 
- разуме разлику између физичких и хемијских промена 
- зна разлику између чистих супстанци и смеша 
- умеју да примене одговарајући поступак за раздвајање састојака смеша знајући својства супстанци 
- разуме квалитативно и квантитативно значење хемијских симбола 
- зна основне честице које изграђују супстанце 
- зна разлику између јонске и ковалентне везе 
- израчунава релативну молекулскумасу, процентни састав једињења 
- на основу положаја елемнта Упсе одређује тип хемијске везе 
- разуме изражавање квантитативног састава преко процентне концентрације 
- разме да је вода растватач за једињења са јонском и поларном ковалентном везом 
- уме да израчуна и направи раствор одређене концетрације 
- разликује појам масе од количине супстанце  
- зна да на основу формуле израчуна моларну масу 
- примењује закон о одржању масе код писања хемијских једначина 
- самостално решава стехиометријске задатке 
 
 

Редни 
број 
теме 

Број 
часова 

Садржај 
програма 

Активности 
ученика у образовно 

васпитном раду 

Активности 
наставника у 

образовно 
васпитном раду 

Основни 
облици 

извођења 
програма 

Циљеви и 
задаци 

садржаја 
програма 

1. 2 Хемија и 
њен значај  

- активно учествује, 
поставља питања  
- врши мерење масе, 
запремине и  
температуре  
- бележи резултате, 
дискутује  

- одговара на питања  
- подстиче на 
стваралачко 
мишљење  
- упућује у 
лабораторијски рад  

- индивидуални 
рад  

- разуме шта је 
предмет 
изучавања 
хемије и како се 
долази до 
сазнања  
- овладава 
основним 
операцијама 
лабораторијске 
технике  
- организује 
радно место, 
припрема и 
одлаже прибор и 
материјал за рад  
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2. 2 Основни 
хемијски 
појмови  

- разликује примере 
физичких и хемијских 
промена у окружењу  
- радознало поставља 
питања  
- разликује појмове: 
елеменат,  
једињење и смеша у 
окружењу  
- раздваја смеше 
одговарајућим  
поступком  

-одговара на питања  
- наводи на 
размишљање  
- буди радозналост  
-упућује у самосталан 
рад  

- индивидуални 
рад  

- разуме разлику 
између физичких 
и хемијских 
промена  
- зна разлику 
између чистих 
супстанци и 
смеша  
- умеју да 
примене 
одговарајући 
поступак за 
раздвајање 
састојака смеша 
знајући својства 
супстанци  

3. 6 Структура 
супстанце  

- схвата повезаност 
својстава супстанце и 
хемијске везе  
- постваља питања, 
закључује  
- самостално врши 
израчунавање  

-објашњава 
повезаност хемијске 
везе са својствима 
супстанце  
-упућује на критичко 
мишљење  
-објашњава суштину 
и значај 
израчунавања у 
хемији  

- индивидуални 
рад  
- фронтални рад  
- рад у паровима  

- разуме 
квалитативно и 
квантитативно 
значење 
хемијских 
симбола  
- зна основне 
честице које 
изграђују  
супстанце  
- зна разлику 
између јонске и 
ковалентне везе  
- израчунава 
релативну 
молекулскумасу, 
процентни 
састав једињења  
- на основу 
положаја 
елемнта уПСЕ  
одређује тип 
хемијске везе  
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4. 4 Хомогене 
смеше – 
раствори  

- самостално праве 
растворе исте 
концентрације, а 
различите масе  
- постваљају питања  
- врше израчунавања  
- схватају везу 
квантитативног састава 
раствора и процентне  
концентрације  

- подстиче ученике на 
самосталан рад  
-упућује на 
повезивање 
израчунавања 
процентног састава 
раствора са 
практичном 
применом раствора 
одрећене 
концентрације  

- индивидуални 
рад  
- фронтални рад  
- рад у паровима  

- разуме 
изражавање 
квантитативног  
састава преко 
процентне 
концентрације  
- разме да је вода 
растватач за 
једињења са 
јонском и 
поларном 
ковалентном 
везом  
- уме да 
израчуна и 
направи раствор  
одређене 
концетрације  

   
    

5. 

  
 

   4 

    
 
 Хемијске 
реакције 
и 
израчунава
ња 

- прати ток реакција, 
закључује 
- решава 
стехиометријске 
задатке 
- поставља питања 
- разуме везу између 
масе, супстанце 
  и количине супстанце 

-Указује на важност 
праћења тока 
хемијске реакције 
-објашњава како се 
решавају 
стехиометријски 
задаци 
-указује на 
повезаност масе и 
колиочине супстанце 

- индивидуални 
рад 
- фронтални рад 
- рад у паровима 

- разликује појам 
масе од 
количине 
  супстанце  
- зна да на 
основу формуле 
израчуна 
  моларну масу 
- примењује 
закон о одржању 
масе код 
  писања 
хемијских 
једначина 
- самостално 
решава 
стехиометријске 
  задатке 

 

 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 
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За додатни рад од V до VIII разреда се опредељују даровити ученици и посебних интересовања за француски језик. Ангажоване ученике стога треба 

стимулисати (похвале, награде, интерна школска такмичења у циљу припрема за општинско, окружно и републичко такмичење које се  организује 

само за ученике осмог разреда) и постепено их уводити у области професионалне оријентације ка широком пољу  делатности које пружа знање 

француског језика 

 

Садржаји програма 
Број 
часова 

Активности 

ученика у образoвно- 

васпитном раду 

Активности 
наставника у 

образовно- 

васпитном раду 

     Начин и 

    поступак  
  остваривања 

Циљеви  и  задаци  садржаја 

програма 

1. L’école, jeunes et dehors de 

l’école 

 

Mode, musique et les voyages 
3 

-слушање 
-допуњавање реченица, 
-читање, 
-препричавање, 
-рад у паровима и групама. 

-координира 
-дискутује 
-анализира 
 

-демонстрација; 
 -кооперативна; 
- интерактивно. 

-писање већих целина на основу датих елемената; 
-ступа у дијалог у оквиру 8 до 10 реплика; 
-правилно користи идиоматске изразе; 
-користи правилно предлоге у изразима и 
после придева и глагола. 

2. La famille et les environs  

- Les relations entre générations 
- Les fêtes et les coutumes   4 

-спеловање; вежбе замене  
речи у граматичким цели- 
нама; истражиавања; 
ученичке презентације и 
пројекти. 

-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише 
-сугерише 

-демонстрација;  
-дијалог; 
 -игра; 
-индивидуално.  

-даље усавршава изговор гласова; 
-користи нове граматичке целине уз нови вокабулар; 
истражује самостално; 
-пише кратка неформална писма разно- 
врсног  садржаја. 

3.Lécture des romans et 

magazines 

- Musique, les émissions de télé 
pour les jeunes 
-les magazines, les sports 
 

4 

-писање по диктату (позна- 
ти текст); 
-писање писма захвалнице; 
-одговори на питања; 
- ученичке презентације и 
пројекти 

-поставља  
проблем 
-сугерише 
-подстиче 
 

-кооперативно; 
 -демонстрација;  
-интерактивно; 
-игра. 

-разуме нови текст са мањим бројем  
непознатих речи; 
-пише нови текст слушањем истог; 
-од једне врсте речи прави другу са  
приложеним додацима. 

4.Autres:  

Le évènements historique 
- les numéros 
- les Fraçais importants 
- Conversation 
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-спеловање; вежбе замене  
речи у граматичким цели- 
нама; рад на компјутеру 
(пројекти). 

-наводи на 
повезивање и 
примену знања 
-подстиче на логично 
мишљење 

-кооперативно;  
-демонстрација;  
-интерактивно; 
-индивидуални  
рад. 

-представља припремљен рад на компјуте- 
ру; 
-правилно казује реченице у зависности од времена
дешавања; 
-ради краћи научни рад; 
-поставља пиатња. 
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5. Grammaire 
- La comparaison 
- L’accord du participe passé 
- les construction passives 
-  les pronom relatifs et 
démonstratifs 
- le  passé simple 
- la concordance des temps  
Expression de l’hypothèse 

   15 

-групно и појединачно 
 читање;  
-препричавање прочитаног; 
 -истраживачки радови (корелација са
биологијом). 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља 
проблем 

-индивидуални  
рад; 
-дијалог; 
-кооперативно; 
-интеракција. 

-правилно користи врсте речи у  
монолозима и  дијалозима; 
-упознаје основна правила фонетике и морфологије; 
-правилно казује реченице у зависности од времена
дешавања; 
-ради краћи научни рад. 

 
Г. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ  ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

ПРОГРАМ  РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ  
 
 

Садржај Време Сарадници 
Упознавање ученика са распоредом часова и новинама 
у новој школској години 

Септембар  

Предлог и усвајање годишњег плана рада, шта 
очекујем од одељењског старешине. 1 

Септембар  

Избор руководства одељења и представника у 
ученичке организације 

Септембар  

Подсећање на Кућни ред и Правилник о 
дисциплинској и материјалној одговорности ученика и 
запослених2 

Септембар  

Ја и моји родитељи – односи у породици Септембар  
Месец књиге – литература коју читам Октобар  
Резултати са јесењег кроса; значај вежбања и бављења 
спортом 

Октобар Наставник физичког 
васпитања 

Методе успешног учења – систематичност у раду и 
организација времена 

Октобар педагог 

Слободне активности у нашој школи - зашто 
учествујемо? 

Октобар  

Анализа успеха на првом тромесечју Новембар  
Организовање помоћи слабијим ученицима Новембар  
Радионица „Другарство, заљубљеност, пријатељство, Новембар педагог 
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љубав3 
Насилништво изван школе – како реагујемо? 3 Новембар  
Шта знамо о болестима зависности? Децембар Доктор Дома здравља 
Радионица „Шта ми је битно“ 4 Децембар педагог 
Тема по избору ученика Децембар  
Анализа успеха на првом полугодишту Децембар  
Обележавање Савиндана Јануар  
Шта планирамо у другом полугодишту? Јануар  
Хигијена у пубертету Фебруар Патронажна служба 
Упућивање ученика у организацију такмичења Фебруар  
Наши представници у ученичким организацијама 
Ученички парламент и Подмладак Црвеног крста 

Фебруар  

Дан Олимпијског комитета Србије Фебруар  
Пролећно спремање наше учионице и дворишта Март  
Како проводим слободно време Март  
Дан вода – шетња до реке Март  
Култура лепог понашања подразумева... Март  
7. април – Дан здравља, израда плаката за промоцију 
здравог начина живота 

Април Наставник ликовне 
културе 

Наше учешће на хуманитарној акцији „Весели васкрс“ Април  
Успех и дисциплина на трећем тромесечју Април  
Професије које ме занимају Мај  
Разговор о предстојећој екскурзији Мај  
Утисци са екскурзије Мај  
Резултати са пролећног кроса Мај  
Успеси нашег одељења у овој школској години5 Јун  
Анализа успеха на крају школске године Јун  

 

Начин реализације: 
1 – На једном великом листу, написати одговоре ученика на питање - Шта очекујем од одељењског старешине, а на другом – Шта 
одељењски старешина очекује од ученика. Сачувати за крај школске године. 
Користити следеће документе:  Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика и запослених, Кућни ред, Правилник о 
оцењивању. 
2 – Припрема за овај час подразумева разговор са предметним наставницима, како би ученици добили детаљнија упутства и смернице. 
3 - Радионица из Приручника „Азбука репродуктивног здравља“. 
4 - Радионица „Шта ми је битно“ из Приручника „Умеће одрастања“. 
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5 – Нагласити и неке неуобичајене успехе, пронаћи за свако дете нешто у чему је било успешно. Препустити деци да сама изнесу све 
позитивне промене које су они запазили. Анализирати плакат са другог часа одељењског старешине. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА , ДОДАТНЕ И ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ У 
ОСМОМ РАЗРЕДУ 
 

Српски језик (4 часа недељно, 136 часова годишње) 
 
 

Циљ и задаци      
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 Циљ наставе српског језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и писменост и да напредују ка 
реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа,  да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и 
непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и 
заинтересованост за предметне садржаје, као и да овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се 
усмено и писмено правилно изражавати, да упознају, доживе и оспособе се да тумаче књижевна дела, позоришна, филмска и 
друга уметничка остварења из српске и светске баштине и савремене уметности. 
 
Задаци наставе српског језика: 
 

- стварање разноврсних могућности  да кроз различите садржаје и облике рада током наставе српског језика сврха, 
циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе српског језика буду у пуној мери реализовани ; 

- развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује; 
- описмењавање ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног језика; 
- поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика; 
- упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилским могућностима српског језика; 
- оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене и писмене употребе и 

у различитим комуникационим ситуацијама (улога говорника, слушаоца, саговорника и читаоца); 
- развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности; 
- развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и писмено изражавање, богаћење 

речника, језичког и стилског израза; 
- увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, логичког и изражајног) и читања у себи (доживљајног, 

усмереног, истраживачког); 
- оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање 

књижевноуметничких дела разних жанрова; 
- упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из илустрованих енциклопедија и часописа за 

децу; 
- поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко процењивање 

прочитаног текста; 
- развијање потребе за књигом, способности да се ученици њоме самостално служе као извором сазнања; навикавање на 

самостално коришћење библиотеке (одељењске, школске, месне); поступно овладавање начином вођења дневника о 
прочитаним књигама; 

- поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање сценских остварења (позориште, 
филм); 

- усвајање основних теоријских и функционалних појмова из позоришне и филмске уметности; 
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- упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и културног идентитета на делима српске 
књижевности, позоришне и филмске уметности, као и других уметничких остварења; 

- развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује; 
- навикавање на редовно праћење и критичко процењивање емисија за децу на  радију и телевизији; 
- подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво; 
- подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности (литерарна, језичка, рецитаторска, драмска, 

новинарска секција и др.); 
- васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, солидарности и других моралних 

вредности; 
развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и сарадње међу људима. 
Оперативни задаци: 
 

- даље овладавање знањима из граматике, стилистике, лексикологије, историје књижевног језика, дијалектологије; 
- развијање позитивног односа према дијалектима (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 језика реклама); 
- формирање критеријума за самосталан избор, анализу и процену уметничких дела приступачних овом узрасту; 
- ситематизација знања о књижевнотеоријским појмовима; 
- овладавање расправом као обликом усменог и писаног изражавања; 
- обнављање  и систематизовање знања из свих подручја. 

 
 

ЈЕЗИК 
 
Граматика  
 
 Српски језик међу другим словенским језицима. Дијалекти српског језика (основни подаци). Народни језик (језик као скуп 
дијалеката) и књижевни језик. Појам нормирања.  
 Развој српског књижевног језика: српскословенски, рускословенски, славеносрпски, Вукова реформа језика, писма и 
правописа, књижевни језик Срба од Вука до данас (основни подаци). Развој лексике српског језика (основни подаци).  
 Језици националних мањина (основни подаци). 
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 Језик свакодневне комуникације – говорени и писани. Главне особине типичног говореног језика: ослањање на контекст и 
говорну ситуацију; функција гестова и мимике; кратке, елиптичне и недовршене реченице, емоционалност, неформалност. 
Главне особине типичног писаног језика у јавној комуникацији: експлицитност, потпуност реченица, интелектуалност, 
формалност. Фокусирање реченичних чланова помоћу реченичног акцента (у говореном језику) и помоћу реда речи (у 
писаном језику). Главне особине писаних стилова јавне комуникације – публицистичког, научног, административног.  
 Синтагме – придевске, прилошке, глаголске.  
 Зависне предикатске реченице: обележја (зависни везници, везнички спојеви и др.); врсте: изричне (изричне у ужем смислу и 
зависноупитне), односне, месне, временске, узрочне, условне, допусне, намерне, последичне и поредбене; конституентска 
функција у оквиру више реченице (независне или зависне) или синтагме. Интерпункција у вези са зависним реченицама. 
Напоредни односи међу зависним реченицама (саставни, раставни, супротни). 
 Исказивање реченичних чланова зависном реченицом и предлошко-падежном конструкцијом. Изражавање помоћу глагола 
(Очекивали су да авион полети; Авион је полетео иако је била магла) и глаголских именица (Очекивали су полетање авиона; 

Авион је полетео упркос магли). Преимућства именичког начина изражавања (у неким случајевима оно је прецизније и 
економичније) и њене мане (сликовитост се губи, а реченица теже прати).  
 Основне функције и значења глаголских облика (обнављање и проширивање знање). Употреба глаголских облика у 
приповедању.  
 Грађење речи – обнављање; комбиновано грађење, грађење претварањем. Гласовне промене у вези са грађењем речи (само 
скретање пажње на нормативна решења). 
 Једнозначне и вишезначне речи; хомонимија. Приказивање полисемије и хомонимије у великим једнојезичним речницима. 
Метафора и метонимија као начини да реч стекне нова значења (крило (птице) → крило зграде – метафора; Моја школа је 
близу → Цела школа иде на излет – метонимија).   
 Главна правила стандардне акценатске норме и систематизовање знања о акцентима из претходних разреда.  
 Обнављање и систематизовање градива из претходних разреда ради припреме за завршни испит.  
 
 
Ортоепија 
 
 Проверавање правилног изговора самогласника и сугласника. Интонација просте и сложене реченице. Варирање 
интензитета, темпа и пауза у говору и у текстовима различитог садржаја.  
 
Правопис 
 
 Прилагођено писање имена из страних језика. Писање полусложеница. 
 Генитивни знак. 
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 Систематизовање садржаја из правописа: употреба великог слова, интерпункција, спојено и растављено писање речи; писање 
скраћеница; растављање речи на крају реда.  
 

КЊИЖЕВНОСТ 

 
Лектира 
 

Лирика 
 
Народна песма: Српска дјевојка 

Љубавне народне лирске песме (избор) 
Ђура Јакшић: Отаџбина 

Јован Јовановић Змај: Ђулићи (избор), Светли гробови   
Франческо Петрарка: Канцонијер (LXI сонет) 
Десанка Максимовић: Пролетња песма или Опомена 

Милош Црњански: Ламент над Београдом (одломак) 
Васко Попа: Очију твојих да није 

Оскар Давичо: Србија 

Сергеј Јесењин: Писмо мајци 

Рајнер Марија Рилке: Љубавна песма  
Избор из савремене српске поезије 
 
Епика 
 
Народна епско-лирска песма: Женидба Милића барјактара 

Народне епско-лирске песме (избор) 
Народна песма: Почетак буне против дахија 

Народне епске песме новијих времена (тематски круг о ослобођењу Србија и Црне Горе) 
Вук Стефановић Караџић: Српски рјечник (избор); О народним певачима 

Народна приповетка: Немушти језик или Усуд 
Теодосије: Житије светог Саве (одломак) 
Прота Матеја Ненадовић: Мемоари (одломак) 
Петар Петровић Његош: Горски вијенац (избор кратких одломака) 
Љубомир Ненадовић: Писма из Италије (одломци) 
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Симо Матавуљ: Пилипенда 
Лаза Лазаревић: Све ће то народ позлатити 

Петар Кочић: Кроз мећаву 

Милош Црњански: Сеобе I (одломак) 
Иво Андрић: Мост на Жепи , избор приповедака о деци 
Добрица Ћосић: Деобе (одломак) 
Исидора Секулић: Царско достојанство језика(одломак) или есеј по избору 

Избор из савремене српске прозе 
 
Драма 
 
Бранислав Нушић: Сумњиво лице 

Данило Киш: Ноћ и магла 

Виљем Шекспир: Ромео и Јулија 

Молијер: Грађанин племић (одломак) 
 
Допунски избор 
 
Борисав Станковић: Увела ружа 
Растко Петровић: Африка (одломци) 
Гроздана Олујић: Гласам за љубав 

Милорад Павић: Предео сликан чајем (одломак о путовању Атанасија Свилара на Свету гору) 
Матија Бећковић: Прича о Светом Сави 
Душан Ковачевић: Ко то тамо пева 

Борислав Михајловић:Бановић Страхиња  
Избор из антологија  српске љубавне лирике 

Роберт Гревс: Златно руно (одломци) 
Џон Селинџер: Ловац у житу 
Дејвид Гибинс: Атлантида 

Ернест Хемингвеј: Старац и море  
 
         Са предложеног списка, или слободно, наставник бира најмање три, а највише пет дела за обраду. 
 
Научнопопуларни и информативни текстови 
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Петар Влаховић: Србија – земља, људи, живот, обичаји (избор) 
Миодраг Поповић: Вук Стефановић Караџић (одломци)  
Ева Кири: Марија Кири (одломак) 
Ш.Кулишић, Ж.Петровић,Н.Пантелић: Српски митолошки речник (избор) 
Д.Срејовић, А.Цермановић: Речник грчке и римске митологије (избор) 
Миле Недељковић: Годишњи обичаји у Срба (избор) 
Драгомир Антонић: Обичајни бонтон (избор) 
Јасминка Петровић: Бонтон (или одломци из овакве књиге неког другог аутора) 
Избор из књига, енциклопедија и часописа за децу и омладину. 
         Са наведеног списка, обавезан је избор најмање три дела за обраду.  
 
Тумачење текста 

 
            Оспособљавање ученика за самосталну анализу књижевноуметничког дела (лирска и епска песма, лирско-епска песма,  
приповетка,роман, драма и књижевнонаучне врсте) уз помоћ развијеног плана и теза. Процењивање идејно-естетских, 
језичко-стилских и других вредности уметничког дела. 
            Стицање поузданог критеријума за избор, анализу и процену књижевног текста. Упућивање ученика у коришћење 
одабране и приступачне литературе о делима и писцима. Подстицање и развијање критичког односа у проблемском приступу 
делу и писцу. 
  
             Систематизовање знања о народној и ауторској књижевности (на примерима из лектире). 
 
Књижевнотеоријски  појмови   
Лирика 
 

Стилска средства: метонимија, рефрен, антитеза,асонанца и алитерација. 
Лирске врсте: љубавна народна лирика; љубавна народна и ауторска песма. 
Сонет. 
Епика 
 

Епско-лирске врсте: поема, балада, романса. 
Спев. 
Путопис.Мемоари. 



 
 

593 

Есеј. 
Драма 
Трагедија.Трагично (појам). 
Протагонист и антагонист. 
Разрешење сукоба. Катарза. 
Сценски знакови. Режија. 
Телевизијска драма. 
 

Систематизације књижевнотеоријских појмова 
 

- Систематизација књижевних родова и врста у народној и ауторској књижевности. 
- Систематизација облика казивања (форми приповедања) у књижевноуметничким текстовима: нарација (приповедање у 1. 

и 3. лицу); хронолошко и ретроспективно приповедање; дескрипција (портрет, пејзаж, појам ентеријера и екстеријера), 
наративна дескрипција; дијалог; монолог, унутрашњи монолог. 

- Језичкостилска изражајна средства (систематизација). 
- Структура уметничког текста (композиција, однос фабуле и сижеа, драмски елементи: експозиција, заплет, кулминација, 

перипетија, расплет). 
- Врсте карактеризације (социолошка, психолошка, језичка ...). 
- Мотиви: динамички, статички, наративни, описни, интернационални...). 
 

Функционални појмови 
 
    Подстицање ученика на схватање и усвајање функционалних појмова: 
- романтичарско, романтично, реалистично, реално; 
- документовано, рационално, теза, чињеница; 
- етичко, естетско; 
- рефлексија, меморија; 
- креативно, доживљајно, сугестивно, пластично; 
- апсурд, провокација, противуречност, доследност; 
- самокритичност, самоиницијатива; 
- агресивност, себичност (егоизам), лицемерје, опортунизам; 
- независно, самостално, зависно, завидно. 
 
Читање 
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 Усавршавање изражајног читања (са захтевима као у претходним разредима). Развијање личног тона при читању и казивању 
напамет научених прозних и поетских целина. 
 Вежбање у "летимичном" читању познатог текста, ради налажења одређених информација и увођења ученика у "летимично" 
читање непознатог текста, да би утврдили да ли их текст интересује и да ли ће га читати у целини (новински чланак, 
непозната књига и сл.). 
 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 
 
Основни облици усменог и писменог изражавања 
 
 Причање о доживљају са ефектним почетком и завршетком. 
 Интерпретативно препричавање књижевноуметничког текста. 
 Расправа (аргументативни текст) и пропагандни текст. Објективно и пристрасно приказивање чињеница.  
 Рекламе као врста пропагандних текстова. Језичке особине реклама. Манипулативност реклама.  
 Попуњавање различитих образаца.  
 Репортажа као новинарски жанр.  
 
Усмена и писмена вежбања 
 
 Вежбања у причању о доживљајима ( са ефектним почетком и завршетком). 
 
 Вежбања у интерпретативном препричавању књижевноуметничких текстова. 
 
 Вежбе на аргументативном тексту: сажимање текста, писање резимеа, проналажење кључних речи у тексту. Разликовање 
става аутора од других ставова изнесених у тексту. Издвајање из текста аргумената у прилог некој тези (ставу) и аргумената 
против ње; извођење закључака заснованих на тексту. Давање наслова тексту и поднаслова деловима текста.  
 Усмене и писане расправе на задате актуелне теме из савременог живота.  
  
 Критички приказ нове књиге, филма, радијске, телевизијске емисије и концерта.  
 Синтаксичке вежбе: изражавање помоћу зависних реченица и помоћу средстава реченичне кондензације (глаголски 
прилози, глаголске именице: Док се враћао кући, размишљао је о свему – Враћајући се кући...; Обрадовао их је тиме што је 
пристао – Обрадовао их је својим пристанком). Замена глаголима неумесно употребљених глаголских именица. 
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 Препознавање бирократског језика као облика манипулације људима помоћу језика (да би се прикрила информација, истакла 
сопствена ученост, ублажиле непријатне чињенице). „Превођење“ са бирократског на обичан језик.  
 Лексичке вежбе: прикладна употреба апстрактних речи и речи из интелектуалног речника ради прецизног и ефикасног 
изражавања током расправе. Употреба сликовитих речи ради ефектног изражавања у репортажи. Коришћење речника 
српског језика.  
 Коришћење индексом, појмовником и библиографијом.  
 Читање и разумевање нелинеарних елемената текста: дијаграми, графикони. 
 Летимично читање (ради брзог проналажења важних информација).  
 Ортоепске вежбе: увежбавање правилног изговора самогласника и сугласника, реченичног (логичког) акцента. Проверавање 
степена усвојености српског књижевног акцента и организовање акценатских вежби. Коришћење речника с акцентованим 
речима. Правилан изговор ијекавског рефлекса дугог јата (ије) и преношење акцента на проклитику у изражајном читању 
књижевних текстова (посебно у вези с дијалекатском основом).  
 Осам домаћих писаних задатака и њихова анализа на часу. 
 Четири школска писмена задатка (један час је за израду и два за анализу задатака и писање побољшане верзије састава). 
  
 
 
Табеларни приказ оријентационог распореда градива 
Према овако сачињеном распореду рада по месецима, градиво ће се обрађивати у оквиру девет  
наставних тема, по предвиђеним наставним областима: 
 

НАСТАВНЕ 
ТЕМЕ 

I II III IV V VI VII VIII VIII УКУПНО 
136 
часова 

КЊИЖЕВНОСТ 5 8 7 6 4 7 6 6 3 52 

ЛЕКТИРА 5 8 7 6 4 7 6 6 3 52 

ЈЕЗИК 9 3 5 8 3 7 5 3 5 48 

ГРАМАТИКА 3 2 3 7 3 5 4 3 3 33 

ПРАВОПИС 1 1 1   1 1  1 6 

ОРТОЕПИЈА 1  1 1  1   1 5 

ИСТОРИЈА 
ЈЕЗИКА 

4         4 

ЈЕЗИЧКА 
КУЛТУРА 

4 6 2 4 2 2 6 3 7 36 
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УСМЕНО 
ИЗРАЖАВАЊЕ 

3 2 1  1 1 1 3 1 13 

ПИСМЕНО 
ИЗРАЖАВАЊЕ 

1 4 1 4 1 1 5  6 23 

УКУПНО 
ОБРАДЕ 

9 10 6 12 4 8 3 5 2 59 

УКУПНО 
УТВРЂИВАЊА 

9 7 8 6 5 8 14 7 13 77 
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Циљ 

       Циљ наставе енглеског језика у основном образовању заснива се на потребама ученика које се остварују овладавањем комуникативних вештина и 
развијањем способности и метода учења страног језика.  
Стога, циљ наставе страног јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих 
стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје 
мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да овладају комуникативним 
вештинама и развију способности и методе учења страног језика.  
Општи стандарди 
        Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају сопственог језика и културе у контакту са другим 
језицима и културама. Ученик развија радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима других језика. 
Задаци на нивоу језичких вештина 

Разумевање говора 

           Ученик треба да разуме усмену поруку исказану савременим језиком, без непотпуних синтаксичких и лексичких тешкоћа, не дуже од две до три 
минуте. Разумевање треба да се односи на различите врсте усмених порука (приповедање, разговор) а треба да буде способан и да идентификује 
различите врсте исказа (изјавне, упитне и заповедне), да реконструише непознато на основу контекста и да запамти кључне елементе поруке. 
Усмено изражавање 

           Ученик треба да, у оквиру програмом 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 свакодневним ситуацијама 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, 
једноставну поруку и краће неформално писмо, да опише неки доживљај и место у којем живи, да напише нешто о себи и својим интересовањима, да 
напише кратак резиме о ономе што је чуо, видео или прочитао и изнесе лични став (допадање, недопадање, слагање, неслагање и друго). 
Дијалог 
             Ученик треба да да је способан да користи научене фразе и изразе док води дијалог са наставником, другим учеником или евентуално 
говорником коме је енглески матерњи језик. 
Развијање социо-културне компетенције 

             Поред сазнања о основним чињеницама везаним за историју, географију, културу и уметност земаља чији језик учи, ученик треба да стекне 
увид, у оквиру поља свог интересовања и искуства, у сличности  и разлике у навикама (вербална и невербална комуникација), обичајима, менталитету 
и институцијама између наше земље и земаља чији језик учи. 
 

 НАСТАВНA ТЕМА / ОБЛАСТ Број Број часова за 
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Ред. број 
наставне 
теме 

часова   
по теми обраду 

остале 
типове 
часова 

I Hi! 4 1 3 

II The Written Word 6 3 3 

III Sport 7 4 3 

IV Food 9 4 5 

V Medical Matters 8 4 4 

VI Having Fun 6 3 3 

VII Shopping 9 4 5 

VIII Houses and Homes 6 3 3 

IX Rights and Wrongs  6 3 3 

Провера 
знања 

Писмени и контролни задаци 7 0 7 

 Укупно: 68 31 37 

 

                                                                                                                                        

НАСТАВНА ТЕМА  И САДРЖАЈ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА ПРОГРАМА 

ГРАМАТИКА 

- Глаголски облици (Садашње просто 
време,Садашње трајно време, Прошло просто 
време,Будуће просто време –будући планови и 
намере-going to,Садашњи перфекат, used to) 

- модални глаголи (should, shouldn’t, 
must, mustn’t, have to, don’t have to, needn’t) 
- Изрази за количину 

- Број и род именица 

- Односне заменице 

резентација наставних садржаја 
нтерактивно учење 
репознавање и примена граматичких садржаја  
рад у пару 
рупни рад  на задату тему 
зрада пројеката 
зрада паноа 
риближавање граматичких садржаја из угла 
свакодневнице 
тврђивање и систематизација путем штампаног 
материјала, радне свеске и мини тестова  

-разумевање  текстова  и  упутстава и  реаговање  
на  одговарајући  начин 
- разуме везу између сопственог залагања и 
постигнућа у језичким активностима, 
- уочава сличности и разлике између матерњег и 
страног  језика који учи, 
- покушава да одгонетне значење на основу 
контекста и проверава питајући неког ко добро зна 
( друга, наставника) 
- обраћа пажњу на речи и изразе који се више пута 
понављају, као и на наслове и поднаслове у 
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- (who, what, which, that) 
- Question tags 
- He is here, isn’t he? 

- Први и други тип кондиционала 
- He will study, if he wishes to. 
- He would study if he wished to. 
        Заменице 

        Possessive Pronouns (mine) 

     Personal pronouns (you) 

      Reflexive pronouns (myself) 

      Demonstrative pronouns (this) 

      Interrogative pronouns (whose) 

      Relative pronouns (that, which) 

      Distributive pronouns (either) 

      Indefinite pronouns (all, 

one)Индиректни говор 

- (наредбе, молбе, савети) 
- придеви (компарација, присвојни 
придеви, радни и трпни придев) 
- Заменице(Неодређена заменица 
ONE/ONES) 
- Предлози за место и време 
- Прилози ( прилози за количину, 
прилози фреквенције) 
- Условне реченице ( први, дриги и 
трећи тип – If/Unless) 
- Управни говор 
- Пасивни облик реченице (сва 
садашња, прошла и будућа времена) 

квиз 
корелација и позивање на стечено знање из граматике 
матерњег језика 
начини реализације уз помоћ визуелног и аудио 
материјала 

 допунска и додатна настава 
-    описује различитости 
-    постављање питања и давање исказа у       основној 
комуникацији;  
-    лексика,  
-    нови граматички појмови,  
-    писање кратких реченица. 
-     исказивање изреченог трећој особи, 
-      исказивање једноставне усмене поруке;  
-     савладавање технике читања;  
-     описи појмова;  
-      лексика,  
-      нови граматички појмови 
рад у пару 
групни рад  на задату тему 

 и
зрада пројеката 
израда паноа 
приближавање граматичких садржаја из угла 
свакодневнице 
 

писаним текстовима, 
- уколико не зна појам на страном језику, покушава 
да је изрази мимиком док не добије помоћ од друга 
или наставника, 
-интерпретација и практична  примена стечених  
знања 
-упознавање , представљање  себе  и  других 
-изражавање  припадности 
--исказивање једноставне усмене поруке;  
-савладавање технике читања;  
- описи појмова;  
- лексика,  
- нови граматички појмови унутар познате 
реченице 
 
 
 

http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#licne
http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#povratne
http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#pokazne
http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#upitne
http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#relat
http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#diob
http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#neod


 
 

600 

ВОКАБУЛАР И ИЗГОВОР 

Вођење сопственог речника  
(писање нових речи по новим насловима и 
текстовима који се изучавају) 
Подела по врстама речи 

Глаголи (инфинитив, прошло време, партицип) 
Именице 

Придеви 

Предлози 

Упитне речи 

Имитирање изговора говорника којима је 
енглески језик матерњи, а долазе из 
различитих делова света ( нагласак – 

Аустралија, Америка, Канада, Велика 
Британија) 
 

 

 читање наглас 
 вежбе са акцентовањем 
 вођење сопственог речника 
 провера речи 
 рад у пару (дијалог) 
 вежбања са захтевом отклањања грешке слушање и 

реаговање на упутства наставника или са аудио записа 
 симулација дијалога 
 именовање научених појмова и израза уз често групно 

понављање 
драмска игра, рад у пару 

 симулација ситуација, рад на групном пројекту 
примена аудио и видео записа 
индивидуална и групна анализа текста 
припрема  питања у вези са прочитаним или одслушаним 
текстом 
препричавање прочитаног текста 

- Уме да нађе задату реч на страном језику у свом 
речнику или у штампаном издању, 
- Уме да нађе синоним задате речи на страном 
језику, 
- Тражи одговарајући израз са матерњег на израз у 
страном језику 
- Исправља друга уколико погреши 
 

ЧИТАЊЕ И СЛУШАЊЕ СА 
РАЗУМЕВАЊЕМ 

Разумевање краћег текста до 100 речи 
(уџбеник или додатни материјал) 
Краћи дијалози до 10 реплика  
( питања и одговори) 
 Издвајање кључних информација после 
слушања текста  
Разумевање и одговарање на усмене поруке ( 
давање наредбе или извршавање) 
 
 
 
 
 
 

дискусија 
вежбе слушања, повезивање предмета са сликом 

 израда постера на задату тему  
 поступање по датом задатку 
 слушање и реаговање на упутства наставника или са 

аудио траке 
 драмска игра, рад у пару 
 симулација ситуација, рад на групном пројекту 
 симулација дијалога 
 именовање научених појмова и израза уз често групно 

понављање 
 читање наглас 
 вежбе са акцентовањем 
 вођење сопственог речника 
 провера речи 
 рад у пару (дијалог) 
 вежбања са захтевом отклањања грешке 

-  Може да изрази утиске и осећања о кратком 
прилагођеном књижевном тексту, 
-  Уме да користи вербална и невербална средства 
изражавања, 
-   Уз помоћ наставника континуирано ради на 
усвајању и примени општих стратегија учења 
(генерализација, индукција, дедукција, 
инференција и позитивни трансфер) 
- може да употреби реч сличног значења или 
приближног уместо непознате. 
 

ПИСАЊЕ И ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

Попуњавање текстова ( песма из уџбеника, 
диктати 
преписивање текстова 
правила интерпункције и правописа 

-  Правилно пише страну реч, 
-  Уме да у писаној форми изражава краће садржаје 
у вези са темама предвиђеним наставним 
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упитник...) 
Тестови ( граматичке целине, вокабулар) 
Квизови  и анкете  ( online – BRAINSTER  или на 
часу) 
 
 

кратки описи 
коришћење интернета и других средстава писмене 
комуникације 
подстицање креативности кроз писање кратких песама и 
причица 
-     игрица размене писаних порука 

програмом, поштујући правила писаног кода, 
-  Уме да попуњава краћу анкету везану за обим 
вокабулара који поседује, 
-   Уме да попуњава реченицу везану за познату 
фразу, 
-   Уме да попуњава реченицу везану за граматичку 
целину која се изучава 
-   Писање дневника 

КОНВЕРЗАЦИЈА 

Дебата 

дискусија на задату тему ( дијалог или у групи) 
Јавна презентација ученичких пројеката ( 
пројекти на задате теме ) 
Драматизација (скечеви везани за претходно 
учену целину ) 
Замена улога ( ученик у улози наставника 
предавача ) 
Трибина ( пројекти са часова Грађанског 
васпитања или актуелна тема) 

Припрема за Градско такмичење и више 
нивое  

коришћење припремљеног текста за разговор, 
 коришћење интернета у сврху тражење фотографија и 

текста на задату тему 
 рад у Power Point-у, 
 припрема питања и одговора уз консултацију са 

наставником 

Разумевање  и давање једноставних упутстава и 
команди, 

 Молбе и изрази захвалности, 
 Преноси трећој особи  основно значење исказаног у 

оквиру набројаних комуникативних функција, 
-     тражење и давање обавештења;  
-     описивање и именовање предмета;  
-     изражавање припадности;  
-     препознавање историјских појмова 
-     описивање филмова или прочитане књиге 
 

 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ 

Jeзик: 
Граматика 
 
-Глаголски облици:  
-будуће време (Футур/ 
Будуће трајно време) 
-презент (Садашње 
трајно време, Просто 
садашње време, 
Садашње свршено 
време) 

 -рад у пару 
 - групни рад  на 

задату тему 
-презентација 
наставних 
садржаја 

 -интерактивно 
учење и online 
квизови 

 -препознавање и 
примена 
граматичких 

- Може да промениглагол по 
лицима уз помоћ наставника 
-Уме да препозна у ком 
времену се налази глагол 
-Ученик препознаје разлику 
између правилних и 
неправилних глагола 
- Ученик препознаје одрични и 
упитни  глаголски облик  
- Ученик зна функцију 
степеновања прилога 

-Може да самостално да промени 
глагол по лицима 
 
- Уме самостално да промени глагол 
у датом глаголском облику  
 
- Ученик  самостално  употребљава 
правилне и неправилне глаголе у 
краћим реченицама.  
 
- Ученик самостално поређује 

-Може  да употреби глагол у 
једноставнијим реченицама 
-Може да састави самостално 
једноставнију реченицу у датом 
времену или да одговори на питање 
-Самостално одговара на питања, 
користи одричан  облик приликом 
склапања реченице 
 
-ученик правилно користи 
односнезаменице приликом писменог 
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-прошло време (Просто 
прошло време, Прошло 
трајно време, фраза 
Used to+инфинитив, 
Давно прошло време) 
(упитни и одрични 
облик) 
 
-Компарација прилога 
-Нулти, Први, Други и 
Трећи  кондиционал 
-Пасивна реченица (сва 
времена) 
-Управни говор 
-Модали (Must, Can't, 
Might, May, Could) 
-Question Tags 
-Односне реченице 
- Заменице ONE/ONES 
 
 
 
-
Правопис(интерпункциј
а у сложеној реченици, 
црта, цртица, заграда, 
запета, сложенице, 
знаци навода, изрази у 
енглеском 
језику,синтакса 
реченице, герундијум, 
директан и индиректан 
говор, изведенице из 
латинског и француског 
језика, фонетски 
симболи, морфологија 
енглеског језика, 

садржаја  
 -израда пројеката 

и паноа 
 -утврђивање и 

систематизација 
путем штампаног 
материјала (радне 
свеске, мини 
тестови, квиз) 

 -корелација и 
позивање на 
стечено знање из 
граматике 
матерњег језика 

 -корелација са 
другим страним 
језиком 

 -начини 
реализације уз 
помоћ визуелног и 
аудио материјала 

 -допунска и 
додатна настава 
- одговарање на 
питања у вези са 
текстом који 
ученици имају 
пред собом 

 
-ученик зна да препозна 
кондиционале на основу 
глаголских времена 
-ученик разликује управни од 
неуправног говора 
 
-ученик препознаје односне 
заменице, везује их за бића и 
предмете и прави краће 
односне реченице 
 
- ученик зна значење модалних 
глагола и зна да су праћени 
глаголом у инфинитиву 
-Ученик препознаје упитно-
одричну фразу „Зар не?“ и 
разуме механизам употребе 
исте 
- ученик зна заменице и разуме 
њихову употребу на основу 
броја 

прилоге 
 
-ученик употребљава адекватну 
врсту односнереченице 
-ученик користи неуправни говор да 
пренесе туђе молбе, наредбе и 
захтеве  
-Ученик самостално користи 
условне реченице првог и другог 
типа 
 
-ученик самостално употребљава 
адекватне облике модалник глагола 
у краћим, познатим реченицама 
 
-ученик  употребљава упитно-
одричну фразу „Зар не?“ у 
одговарајућем глаголском времену у 
познатим реченицама 
-ученик употребљава заменице у 
једноставнијим реченицама 
 

и усменог изражавања 
 
-ученик самостално користи правилне 
и неправилне глаголе унутар 
сложених реченица 
 
-ученик самостално користи у 
реченици адекватан облик прилога 
(компаратив/суперлатив) 
-ученик самостално пребацује 
реченице из управног у неуправни 
говор 
 
-Ученик самостално користи модалне 
глаголе унутар сложенијих реченица 
 
-ученик самостално употребљава 
упитно-одричну фразу „Зар не?“ у 
одговарајућем глаголском времену 
-ученик самостално употребљава 
заменице у тексту 



 
 

603 

коришћење правописа,  
скраћенице и акроними, 
дијалекти и регионалне 
варијанте -британски и 
амерички енглески са 
варијантама и 
терминима из осталих 
земаља где је енглески 
језик службени- 
Аустралија, Канада, 
Нови Зеланд) 
Језичко изражавање 

- усмено изражавање 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -разговор на 
задату тему 
(дијалог или рад у 
групи), 

 -читање дијалога 
по улогама, -
понављање фраза 
и израза 
 

 -преписивање 
текстова 
-кратки описи 
 
-слушање и 
реаговање на 
упутства 
наставника или са 
аудио записа 

 драмска игра,  
 -рад у пару 
 -симулација 

ситуација,  
 -именовање 

научених појмова 
и израза уз често 
групно понављање 

 -читање наглас, 
-гласно 

 
- Формулише молбе и извињења 
уз коришћење модалних глагола. 
-Уз дуже паузе и уз помоћ 
саговорника, саопштава основне 
информације о себи и свом 
непосредном окружењу, тражи 
одређени предмет, користећи 
кратке једноставне исказе. 
Саопштава саговорнику 
основне информације о: 
пријатељима, себи, плановима 
за будућност, местима, школи, 
окружењу, цртаним 
филмовима 

-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, 

 
-Успева да поведе и/или одржи разговор 
на блиске и познате теме. 
 -Уз краће паузе и минималну помоћ 
саговорника, размењује информације, 
тражи одређени предмет, објашњење, 
услугу, повезујући неколико краћих 
исказа у смислену целину 
 -Уз краће паузе, описује себе и своје 
непосредно окружење, свакодневне 
активности,искуства из прошлости 
користећи једноставна језичка средства. 
 -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. 
 -Исказује допадање и недопадање, 
слагање и неслагање и једноставним 
језичкимсредствима даје кратко 
објашњење. 
 -Размењује основне информације о 
плановима и обавезама. 
 -Једноставним језичким средствима 
пореди људе, ствари и појаве. 
 -Објашњава оно што не разуме и тражи 

 
-Течно и с лакоћом описује себе и 
околину, школски контекст и приватан 
животсвакодневне навике, 
искуства/догађаје из прошлости и планове 
за будућност. 
 Учествује у неформалном и формалмном 
разговору (нпр. са наставницима, 
службенимлицима и сл. ), поставља и 
одговара на неколико питања у низу на 
познате теме у вези са личнимпотребама, 
интересовањима, обавезама, жељама, уз 
евентуалну помоћ и понављање. 
 -Објашњава зашто му се нештодопада 
или не допада, зашто се слаже или не 
слаже,зашто нешто воли или не; на 
једноставан начин износи и образлаже 
своје ставове и мишљења. 
 -Објашњава оно што не разуме, уме да 
тражи помоћ и да изрази 
мишљење/потребу расположивим 
језичким средствима. 
 -На једноставан начин излаже на задату 
тему и одговара на питања која се односе 
нању. 
 -Описује и тумачи податке из табела, 
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-разумевање писаног 
текста 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

понављање, 
појединачно и 
групно 

 -слушање,  
 -читање наглас 

- одговарање на 
питања у вези са 
текстом који 
ученици имају 
пред собом 
 

 -диктати 
-слушање звучних 
и видео записа 
 
-писање есеја, 
писања,  
-опис особа и 
ситуација 
-попуњавање 
упитника 
 
 
-превод 
појединачних речи 
и текстова 
-На матерњем језику 
преноси 
саговорнику општи 
смисао јавних 
натписа и краћих 
текстова опште 
информативне 
природе (плаката, 
транспарената, 
јеловника...) 

чиме се бави итд.) 
- Уз кратка потпитања зна да 
користи и разуме фразе (нпр. What 
on earth..!Neither do I! So am I! I 
hope so. I guess so. Изрази о 
времену и сл.) 
 
-Разуме кратке поруке које се 
односе на једноставне 
информације и непосредно 
окружење (нпр. писма, мејлови 
итд.) 
 -Разуме кратка, појединачна 
упутства која се тичу његових 
непосредних потреба,уколико 
укључују визуелне елементе. 
 -Разуме општи смисао и 
најважније информације у 
једноставним врстама 
текстова(кратке приче, извештаји, 
огласи, временске прогнозе и сл.) 
уз одговарајуће илустративне 
елементе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

помоћ вербалним и невербалним 
средствима. 
 
 
 
 
-Разуме општи смисао и главне 
информације у краћим порукама, 
писмима, мејловима облиским темама. 
-Разуме краће низове (2–3) упутстава 
која се тичу његових непосредних 
потреба (нпр.оријентација у простору, 
употреба уређаја и апарата, правила 
игре исл.), праћена визуелним 
елементима. 
 -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. 
 -Разуме општи смисао једноставних 
књижевних текстова прилагођених 
узрасту иинтересовањима. 
 -Разуме општи смисао и једноставније 
формулације у текстовима савремене 
музике. 
-Разуме смисао једноставних рекламних 
порука уколико не садрже игру речи 
илинеко 
конотативно/скривено/метафорично 
значење. 
 
 
 
 
 

графикона, информатора и сл. 
 -Резимира текст који слуша или чита 
ослањајући се у мањој мерина језичка 
средства која се у њему појављују. 
 
 
-Разуме општи смисао и може да издвоји 
већину релевантних информација у 
порукама,писмима и мејловима о блиским 
темама. 
 -Разуме упутства која се односе на 
сналажење на јавним местима (нпр. 
руковањеапаратима и уређајима, 
упозорења, безбедносне информације и 
сл.) 
 -Разуме општи смисао и главне 
информације различитих врста текстова са 
интернетаили других писаних медија који 
су у складу са узрастом и интересовањима 
ученика. 
 Разуме главне идеје, поруке и специфичне 
информације адаптираних верзија 
белетристике за младе. 
 -Наоснову смисла читавог текста и 
садржаја појединачних делова открива 
значења непознатих речи и конструкција. 
 -Разуме експлицитно изражена осећања, 
жеље и расположења. 
 -Разуме општи смисао и већину фраза и 
израза у текстовима из савремене музике. 
 -Разуме смисао једноставних рекламних 
порука. 
 Проналази потребне информације у 
речницима, енциклопедијама, брошурама 
и наинтернет страницама. 
Разуме и може да издвоји потребне 
информације из табела, графикона, 
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-разумевање говора 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- писано изражавање  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-Разуме фреквентне речи и 
једноставне изразе у јасно 
контекстуализованом и спором 
говору. 
 -Разуме једноставне поруке и 
питања која се односе на 
једноставне информације и 
непосредно окружење. 
 -Разуме кратка, једноставна, 
разговетно и споро изговорена 
упутства. 
-Разуме кратка саопштења и 
питањакоја се односе на познате / 
блиске теме. 
 -Разуме предмет једноставног 
разговора других лица о познатим 
/ блиским темама (нпр.личне и 
породичне ствари, непосредно 
окружење) уколико се говори 
споро и разговетно. 
 -Разуме појединачне речии 
једноставне изразе из текстова 
савремене музике. 
 
 
-Пише једноставне податке о себи 
и лицима из блиског окружења, у 
обрасцима,упитницима или 
табелама. 
-Пише краће белешке о важним 
информацијама и тренутним 
потребама. 
 -Писаним путемдоставља/тражи 
основне информације о 
себи/другима. 

 
-Разуме краће низове (2–3) саопштења, 
упутстава, молби који се односе на 
његове потребе и интересовања. 
 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. 
 -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. 
 - Разуме основни смисао и главне 
информације из подкаста, радио и 
телевизијских емисија о познатим и 
узрасно адекватним темама, уколико се 
говори споро и разговетно. 
 -Разуме општи смисао и фреквентне 
фразе и изразе једноставнијих текстова 
из савремене музике. 
 
 
 
-Писаним путем доставља/тражи или 
преноси детаљније информације, 
обавештења или податке о себи и 
другима. 
 -Пише једноставна лична писма, 
поруке, мејлове у којима се са 
пријатељима и познаницима договара о 
активностима или одговара на питања. 
 -Саставља краће текстове о себи, својој 
породици и непосредном окружењу. 
 -Описује искуства, активности и 

информатора и сл. 
-Разуме дуже низове саопштења, 
упутстава, молби итд. који се тичу 
његових потреба и интересовања. 
-Разуме основни смисао и главне 
информације у аутентичном разговору два 
или више(са)говорника, уколико се говори 
разговетно и умереним темпом. 
 -Разуме основни смисао и главне 
информације јасно артикулисаних 
монолошкихизлагања, прича, 
презентација и предавања на узрасно 
адекватне и блиске теме, уз 
одговарајућувизуелну подршку. 
 -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 
усмисленим целинама. 
 -Разуме општи смисао и већину фраза и 
израза сложенијих разговетних 
текстовасавремене музике. 
-Пише обична и електронска писма у 
којима са пријатељима и познаницима 
договара активности и једноставним 
језичким средствима обрађује/спомиње 
узрасно релевантне теме. 
 -Пише краће текстове од неколико 
логички повезаних реченица о узрасно 
релевантнимтемама (о себи, друштвеном 
и природном окружењу, аспектима 
приватног и школског живота). 
 -Прецизно описује искуства, активности и 
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-медијација 

 -Пише кратке и једноставне 
поруке (нпр. СМС, имејл, објаве 
на друштвеним мрежама)у којима 
се захваљује, извињава или нешто 
честита. 
 -Повезује неколико кратких 
исказа у кратак, везани текст о 
блиским темама (снови, 
технологија, филм, уметност, 
проналасци). 
 

 

-На матерњем језику преноси 
саговорнику општи смисао јавних 
натписа и краћих текстова опште 
информативне природе (плаката, 
транспарената, јеловника...) 
 -На матерњем језику саопштава 
основну тему и најопштији 
садржај кратког усменог исказа на 
страном језику. 
 -На матерњем језику саопштава 
основну тему и најопштији 
садржај кратког писаног текста на 
страном језику. 
 
 

догађаје из прошлости користећи 
једноставније језичке структуре и 
увежбану лексику. 
 
 
 
 
 

 

 

-На матерњем језику преноси 
саговорнику општи смисао и 
појединачне информације краћих и 
једноставнијих писаних текстова опште 
информативне природе. 
-На матерњем језику саопштава основну 
тему и најважније информације краћег 
усменог исказа. 
 -Наматерњем језику саопштава 
основну тему и најважније информације 
краћег писаног текста. 
 -На страном језику саопштава 
туристима најједноставније 
информације коју су тражили од трећег 
лица (назив улице, број линије у 
градском саобраћају, цену). 
 

догађаје из садашњости и прошлостиу 
виду дескриптивних и наративних 
текстова користећи познате сложеније 
језичке структуре и адекватну лексику. 
-Пише кратке приче од понуђеног језичког 
материјала на узрасно адекватне теме. 
-Резимира/парафразира одслушан или 
прочитан текст, ослањајући се минимално 
на језичка средства која се у 
њему појављују. 
 -Описује и тумачи податке из табела, 
графикона, информатора и сл. 
-На матерњем језику саопштава основну 
тему и појединачне информације нешто 
опширнијег усменог исказа, примереног 
узрасту и интересовањима. 
-На матерњем језику преноси саговорнику 
тему, садржај и главне информације 
изкраћих и једноставнијих писаних 
текстова (новинских и књижевних), 
примерених узрасту иинтересовањима. 
 -На страном језику саопштава 
једноставније информације добијене од 
трећег лица увези с блиским 
комуникативним ситуацијама и познатим 
темама. 
 -На матерњем језику преноси 
информације, упутства, молбе, савете и сл. 
добијене од трећег лица 
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Интеркултурна 
компетенција 
 

-драмска игра 
-симулација 
ситуација 
-видео записи 
-обележавање 
празника држава у 
којима је енглески 
језик службени 

-Познаје основне појаве 
свакодневног живота циљних 
култура (нпр. начин 
исхране, радно време, навике, 
празници, разонода). 

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

  

-Препознаје да постоји повезаност 
појава из прошлости са појавама из 
садашњостициљних култура. 
-Разуме и описује сличности и 
разлике у свакодневном животу 
(нпр. начин исхране, радно време, 
навике, празници, разонода). 

-Познаје животне услове који владају у 
појединим екосистемима света 
(клима,географске одлике и сл.) где се 
користи страни језик. 

 -Разуме основне сличности и разлике 
између своје и циљних култура у 
различитимаспектима свакодневног 
живота и прихвата постојање разлика. 
-Препознаје неколико најзначајнијих 
личности и историјских догађаја 
везано за земље у којима је енглески 
језик матерњи. 
-Познаје положај циљног језика у 
глобалном контексту и код нас. 
-Познаје начин школовања у земљама где 
је енглески службени језик. 

 

 
МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Циљ и задаци: 
- Упознавање ученика са вокално-инструменталним облицима(духовна музика, опера, оперета, мјузикл, балет 
- Стварање активних слушалаца и љубитеља музике. 
- Оспособљавање ученика за доживљавање и разумевање музике 
- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе музичке цултуре сврха, циљеви и задаци 

образовања, као и циљеви наставе музичке културе буду у пуној мери реализовани; стицање знања о музици различитих епоха; 
- развијање способности извођења музике (певање/свирање); 
- развијање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музике; 
- подстицање креативности у свим музичким активностима (извонење, слушање, истраживање и стварање музике); 
- даље упознавање изражајних средстава музичке уметности; 
- оформити и неговати рад школског ансамбла. 

 
 

Редни 
бр. 
теме 

НАЗИВ ТЕМЕ Укупан број 
часова за 
тему 

обрада обнављање утврђивање 

1. УПОЗНАВАЊЕ 
РАЗЛИЧИТИХ 
МУЗИЧКИХ 

18 12 2 4 
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ЕПОХА 

2. СЛУШАЊЕ 
МУЗИКЕ 

6 4 1 1 

3. ИЗВОЂЕЊЕ 
МУЗИКЕ 

7 5 1 1 

4. МУЗИЧКО 
СТВАРАЛАШТВО 

3 2 1 / 

Укупан број часова 34 23 5 6 

 
 
 
 
 
 

НАСТАВНА ТЕМА НАЧИН 
РЕАЛИЗАЦИЈ
Е 

                              ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

ОСНОВНИ СРЕДЊИ ЗАВРШНИ 

УПОЗНАВАЊЕ 
РАЗЛИЧИТИХ 
МУЗИЧКИХ 
ЕПОХА 

- музика 
романтизма 
- симфонија и 
концерт 
 - опера и балет 
 - националне школе 

- аудитивна 
- дијалошка 
- монолошка 
- демонстративна 
-рад у групи 
-мултимедијални 
приказ 
 
 

-Ученик познаје основне 
карактеристике музике 
одређених епоха и опште 
појмове музичко-сценске 
и концертне музике. 
-Ученик познаје основне 
појмове одређених 
музичких жанрова. 
-Ученик познаје основне 
појмове народног 
стваралаштва, контекст 
настанка српске народне 
музике, музичке 

-Ученик препознаје 
везу између 
музичких елемената 
и музичког израза. 
-Ученик познаје 
најзначајнија дела и 
представнике 
стилских епоха, 
разуме појмове 
апсолутне и 
програмске музике, 
структуру одређених 
облика музичко-

-Ученик зна историјат, 
литературу, извођаче и 
специфичне 
карактеристике музичких 
инструмената и састава 
што повезује са естетском 
применом. 
- Познаје најзначајније 
светске и националне 
представнике. 
-Ученик разликује старију 
и новију музичку 
традицију, аутентичну 
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- музика 
импресионизма 
- музика 20 века 
- музика 
експресионизма 
- џез музика 
- рок и забавна 
музика 
- филмска и 
позоришна музика 
- музика у Србији у 
19. веку 
- музика у Србији у 
20. веку 
 

карактеристике и 
специфичне саставе.  

сценске и концертне 
музике. 
-Ученик повезује 
изражајне елементе 
народне музике са 
контекстом њиховог 
настанка.  
-Препознаје 
различите видове 
спрског музичког 
фолклора по 
географским 
карактеристикама. 
 

фолклорну музику од “ 
новокомпоноване “ на 
основу повезивања 
музичких, текстуалних, 
извођачких, социјалних и 
историјских 
карактеристика. 

 

СЛУШАЊЕ 
МУЗИКЕ 

 

-Слушање музичких 
примера романтизма 
-Слушање музичких 
примера импресионизма 

-Слушање одломака из 
опера 19. века 

-Слушање одломака из 
балета 

-Слушање песама 
поуларне музике 
-Слушање песама 
народне музике 
-Слушање песама џез, 
рок и друге популарне 

 
 
- аудитивна 
- демонстративна 
-групни рад 
-појединачни рад 
-мултимедијални 
приказ 
-рад са другим 
одељењем 
 

-Ученик препознаје 
инструменталне групе, 
појединачне инструменте 
и врсте гласова. 
-Ученик препознаје 
стилску припадност 
слушаног примера. 
-Ученик препознаје везу 
музичког садржаја 
примера са ванмузичким 
програмом. 
-Ученик може да одреди 
припадност слушаног 
примера одређеном 
жанру уметничке музике 
(дечја, духовна, џез, 
филмска, популарна, 
електронска или 
конкретна). 

Ученик препознаје 
карактеристичне 
технике свирања и 
певања. 
Ученик препознаје 
основне 
карактеристике 
српске музичко-
сценске и концертне 
музике. 
Ученик препознаје 
структуралне 
елементе слушаног 
дела. 
-Ученик препознаје 
основне 
карактеристике 
жанра (извођачки 
састав, садржај, 

-Ученик повезује опажени 
карактер слушаног 
примера са естетском 
димензијом композиције. 
-Ученик повезује опажене 
карактеристике 
инструмената/извођачког 
састава са њиховом 
естетском применом. 
-Ученик препознаје 
драмску функцију 
структуралних елемената и 
специфичних музичких 
карактеристика слушаног 
дела. 
-Ученик препознаје везу 
стилског, друштвено-
историјског контекста и 
музичких карактеристика 
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музике 

 

 

 

-Ученик у слушним 
примерима разликује 
народно од уметничког 
музичког стваралаштва.  

структура, однос 
музичког и драмског 
садржаја, начин 
извођења, музичке и 
ванмузичке 
карактеристике). 
-Ученик препознаје 
карактеристике 
(музичке и 
ванмузичке) 
најзначајнијих дела 
српске музике из 
наведених жанрова. 
-Ученик повезује 
изражајне 
карактеристике 
композиција у 
оквиру наведених 
жанрова са 
историјско-стилским 
периодом. 
-Ученик препознаје 
основне 
карактеристике 
српске народне 
музике (обичаје у 
оквиру којих се 
музика изводи, 
извођачке саставе, 
народне 
инструменте, 
народне игре). 
 
 

слушаног примера. 
-Ученик повезује 
структуралне елементе 
слушаног дела са њиховом 
драмско-естетском 
димензијом. 
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ИЗВОЂЕЊЕ 
МУЗИКЕ 

 

- Тебе појем 
- музички моменат 
- мој голубе 
- марш на Дрину 
- игра лабудова 
(лабудово језеро) 

 
 
 
 
 
 
- аудитивна 
- дијалошка 
- монолошка 
- демонстративна 
 

-Ученик може да пева 
музички пример од 16 
тактова уз тактирање (C-
dur) у којој се користе: 
основне ритмичке 
вредности, основна 
темпа, тонске висине од 
малог g до e, основни 
динамички распон и 
партитурне ознаке (знаци 
за понављање, 
крешендо/декрешендо). 
-Ученик може да пева 
једноставне дечје, 
народне и популарне 
песме. 
-Ученик зна да свира неко 
дело из српске фолклорне 
баштине. 
-Ученик може да пева у 
хору или свира у 
оркестру једноставне 
песме различитих 
жанрова.  
-Ученик уме да изведе 
игру по избору (народну 
или класичну). 
- Ученик учествује у 
школским приредбама. 
 

За ову тему није 
предвиђен средњи 
ниво стандарда 
 

-Ученик може да изведе 
(пева и свира) песму или 
музички пример који 
садржи разноврсне 
елементе музичке 
писмености (дурске 
лествице:C, F, G, D, 
молске: а и d; динамичке 
вредности: pp-ff, Presto 
Allegro, Andante, Adagio, 
Grave; corona, акценти, 
успоравање-убрзавање, 
карактер извођења) и да 
пева у двогласу 
(укључујући канон). 
-Ученик може да пева (или 
свира) одломак из неког 
дела различитих жанрова 
уметничке музике 
(духовне, џез, филмске). 
-Ученик зна да пева (или 
свира) музику различитих 
типова српске фолклорне 
баштине (календарске, 
некалендарске, народна 
духовна музика). 
-Ученик зна да свира један 
или више инструмената и 
може да изведе одређене 
специфичности свирања, 
да прати другог ученика 
или да свира у мањем 
саставу у оквирима 
наставе. 
-Ученик (кога је наставник 
одабрао) може да пева у 
хору или свира у оркестру 
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сложеније композиције 
различитих жанрова. 
-Ученик зна да изведе 
српске народне игре 

МУЗИЧКО 
СТВАРАЛАШТВ
О 

- импровизација 
мелодије на задати 
текст 
- компоновање 
мање мзичке целине 

- дијалошка 
 - демонстративна 
-практичан рад 
-рад у групи 
-индивидуални рад 

-Ученик може да осмисли 
ритмичку пратњу за један 
инструмент песме коју 
зна. Ученик може да 
ствара мелодију од 
понуђених мотива, 
комбиновањем. 
-Ученик уме да 
импровизује 
(певањем/свирањем) 
одређену мелодију у духу 
популарне музике. 
-Ученик може да одабере 
(од понуђених) адекватан 
пример аутентичне 
народне музике за задати 
мотив из народног 
живота. 
-Ученик може да направи 
(и нацрта) модел 
народног инструмента по 
избору од понуђених 
предмета из окружења. 

За ову тему није 
предвиђен средњи 
ниво стандарда 

-Ученик може да осмисли 
ритмичку пратњу за више 
инструмената песме коју 
зна и може да је запише и 
одсвира. 
 Ученик може активно да 
учествује у импровизовању 
и компоновању мање 
музичке целине са 
наставником. 
-Ученик може да осмисли 
музичку игру на основу 
песме различитих жанрова. 
-Ученик може да одређену 
мелодију из репертоара 
класичне музике варира 
(певањем/свирањем) у 
духу: националне, џез, 
популарне музике. 
-Ученик може активно да 
учествује у осмишљавању 
уметничког догађаја 
синкретичког садржаја 
(музика, драма, визуелна 
уметност, књижевност). 
-Ученик може да 
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компонује музику у духу 
српске народне музике 
(игре, календарска и 
некалендарска традиција, и 
сл.) 

 
 

ИСТОРИЈА 

Оперативни задаци: 
Ученик треба да: 

- Стекне основна знања о најважнијим одликама историјског периода од друге половине 19. до краја 20. века 
- Стекне основна знања о најважнијим одликама историјског периода од друге половине 19. до краја 20. века на српском и југословенском 

простору 
- Стекне основна знања о историји европских и ваневропских држава у периоду од друге половине 19. до краја 20. века 
- Разуме најзначајније политичке идеје историјског периода од друге половине 19. до краја 20. века 
- Стекне основна знања о знаменитим личностима периода од друге половине 19. до краја 20. века у општој и националној историји  
- Да се упозна са културним и научно-технолошким достигнућима на српском, југословенском, европском и ваневропском простору од друге 

половине 19. до краја 20. века 
- Разуме да национална историја представља саставни део опште историје 
- Развија истраживачки дух и критички однос према прошлости и оспособи се да препозна различита тумачења историјских догађаја 
- Разуме узроке и последице најважнијих историјских појава у периоду од друге половине 19. до краја 20. века  
- Овлада вештином коришћења историјских карата за период од друге половине 19. до краја 20. века 
- Научи да повезује различите историјске садржаје (личности, појаве, процесе и догађаје) са одговарајућом временском одредницом и 

историјским периодом 
- Поседује свест о повезаности појава из прошлости са појавама из садашњости 

 
 

Садржај теме Основни Средњи Напредни 

СВЕТ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XIX И ПОЧЕТКОМ XX ВЕКА 

ИС.1.1.5, уме да одреди којем историјском периоду припадају важне године из прошлости. 
ИС.1.1.6, препознаје значење основних појмова из историје цивилизације. 
ИС.1.1.8, именује најважније појаве из опште историје. 
ИС.1.1.9, зна на којем простору су се одиграле најважније појаве и догађаји из националне и опште историје. 
ИС.1.2.4, уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми историјске карте у којој је наведена легенда. 
ИС.1.2.6, уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми графикона. 
ИС.2.1.2, препознаје да постоји повезаност националне, регионалне и светске историје.  
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ИС.2.1.6, зна и разуме узроке и последице важних историјских прекретница из опште историје. 
ИС.2.2.5.  препознаје да постоји пристрасност у појединим тумачењима историјских личности, догађаја, феномена.  
ИС.3.1.3, зна специфичне детаље из националне и опште историје. 
ИС.3.1.5, разуме како су повезане појaве из прошлости и садашњости.  

Међународни односи у другој 
половини 19. и почетком 20. века 

(Водеће државе Европе и света и 
њихови односи у другој половини 19. 

и почетком 20. века) 

-Зна да наведе имена савеза 
Антанта и Тројни савез 

(Централне силе) и ко су њихови 
чланови 

- Уме да, уз помоћ наставника, 
покаже на карти чланове Антанте 

и Централних сила: Немачко 
царство, Руско царство, Аустро-

Угарску, Велику Британију, 
Француску, Италију 

- Зна да репродукује дефиницију 
монархије и републике, као и да 

објасни шта значи израз 
конфедералан, колонија 

-Зна да прочита информације из 
мапе ума, коју је дао наставник, 
Међународни односи од 1878-

1914. 

- Зна да наведе интересе 
Антанте и Централних сила, 

као и године њиховог 
настанка 

- Самостално показује на 
карти земље чланице ових 
савеза- Централних сила и 

Антанте 
-Повезује владарску династију 

и државу у којој владају:; 
Хабзбурзи-Аустро-Угарска; 

Османлије-Османско царство 
-Зна да објасни разлику 

између монархије и 
републике и примењује знање 

на примерима држава 
(данашња Србија) и зна ко је 

монарх,а ко председник 
-Зна да наведе пример за 
државу-колонију у овом 

периоду 
-Зна да именује две велике 
међународне кризе између 

блокова Антанте и 
Централних сила, а настале  у 

склопу решавања Источног 
питања: Анексиону кризу 
(1908) и Балканске ратове 

(1912/1913) 
-Зна да именује колонијална 

ширења Енглеске и 
Француске и да их покаже на 

карти Света 

-Повезује, разуме и целовито 
објашњава утицај Друге индустријске 

револуције, уједињења Немачке и 
Италије, настанка империјализма, са 
стварањем војно-политичких савеза у 
Европи у 2/2 XIX века, као у крајњем 
борбу за колоније и нову политичку и 

економску поделу света 
-Повезује владарску династију и 

државу у којој те династије владају: 
Хоенцолерни-Пруска, Немачка; 

Савоје-Пијемонт, Италија;  Романови-
Русија 

- Зна да објасни две велике 
међународне кризе између блокова 

Антанте и Централних сила, а настале  
у склопу решавања Источног питања: 
Анексиону кризу (1908) и Балканске 

ратове (1912/1913) 
- Зна узроке и последице стварања 

Централних сила и Антанте 
(дефинише интересе ових војних 

савеза) 
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-Уме да на примеру Аустро-
Угарске објасни 

конфедерални принцип 
државног уређења 

Промене у привреди, друштву и 
култури у другој половини 19 и 

почетком 20. века (Епоха напретка) 

- Зна да репродукује дефиницију 
појмова: капиталистичка 

привреда, Друга индустријска 
револуција, велика сила 

- Препознаје и разликује појмове: 
национализам, расизам , 

демократија, социјализам 
- Зна да наведе основна 

политичка (демократска)права: 
активно и пасивно бирачко 

право, слобода штампе, збора и 
договора, поштовање воље 

већине 
-Зна када су се јавиле Прва и 

Друга индустријска револуција 
- Зна да наведе, по избору, пет 

проналазака Друге индустријске 
револуције 

-Зна да наведе кључне 
проналаске Прве и Друге 

индустријске револуције (Прве- 
парна машина, а  Друге-

електрична енергија) 
-Зна ко су Никола Тесла, Томас 

Едисон 
-Уме да прочита тражене 

табеларне податке о 
демографској слици Европе у 
XIX веку (уме да закључи и 

опише демографску слику једне 
земље на основу табеларних 

података о демографској слици 
Европе у XIX веку) 

- Зна узроке и последице 
Друге индустријске 
револуције (узрок-

демографска експлозија, прва 
индустријска рев.; последице-
миграције село-град; Европа-

САД, Аустралија; развој 
радничке класе.настанак 

империјализма, монопола,  
развој колонијализма) 
- Уме да упореди I и II 

индустријску револуцију и 
њихове последице (време 

настанка, проналаске, узроке, 
последице) 

- Зна начине и циљеве борбе 
радника за своја права-

радничка класа, пролетеријат, 
буржоазија (виша грађанска 

класа) 
- Зна ко су Сигмунд Фројд , 
Михајло Пупин, Карл Маркс 

- Зна да репродукује 
дефиницију  марксизма, 
национализма, расизма, 

демократије, социјализма 
- Уме да препозна разлику 
између марксизма и других 
идеологија које се јављају у 

XIX веку (либерализам, 
расизам, конзервативизам, 

дарвинизам...) 
- Уме да употреби знање о 

-Разуме и целовито објашњава и 
повезује процес демографске 

револуције, Другу индустријску 
револуцију, настанак монопола, 

настанак империјализма и на крају 
борбу за нову економску и политичку 

слику света 
- Повезује и објашњава промене 

видова капиталистичке производње 
кроз историју: од мануфактурне, преко 

либералне до империјализма 
- Уме да објасни друштвене промене 
које се одвијају као последица Друге 
индустријске револуције (прелазак са 

традиционалног и аграрног друштва на 
модерно индустријско; развој 

радничке класе; ) 
-Уме да сам састави монопол (вежба) 

-Зна ко је Марија Кири 
-Уме да табеларне демографске 

податке Европе у XIX веку повеже са 
предходним историјским знањем 
-Уме самостално да напише рад 

(кратко предавање), направи пано, 
ППТ на тему проналазака Друге 

индустријске револуције (филм, авион, 
вишефазна струја,  Периодни систем 

елемената, мотор са унутрашњим 
сагоревањем, Рендген зраци...) 
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монополима и наведе пример 
монопола данас (Кока-Кола; 

Нестле, Опел, Сименс...) 
- Уме да упоређује 

демографску слику појединих 
европских држава, на основу 
понуђене табеле демографске 

слике Европе у XIX веку 
-Уме уз помоћ, наставника да 

напише рад (кратко 
предавање), направи пано, 
ППТ на тему проналазака 

Друге индустријске 
револуције (филм, авион, 

вишефазна струја,  Периодни 
систем елемената, мотор са 
унутрашњим сагоревањем, 

Рендген зраци...) 

Велике силе и балканске земље 

- Зна да репродукује дефиницију и 
објасни значење појма Источно 

питање 
- Зна да именује главне чиниоце у 

решавању Источног питања 
(велике силе, балканске државе, 

Османско царство) 
- Зна годину одржавања 

Берлинског конгреса (1878) и 
његове главне одлуке (стицање 
независности за Србију, Црну 

Гору, Румунију, подела Бугарске, 
окупација БиХ) 

- Зна на карти, уз помоћ 
наставника, да покаже Османско 

царство 1878 године, БиХ, 
Србију, Црну Гору, Аустро-

Угарску, Грчку, Бугарску 
- Зна хронолошке одреднице 
Балканских ратова и њихов 

значај 

- Уме да објасни позицију 
сваког заинтересованог 

чиниоца у решавању овог 
дипломатског проблема, уз 

помоћ наставника 
- Зна да наведе кључне 

податке о  Великој источној 
кризи:  време дешавања, 

узроке и последице: 1875-
1878; Берлински конгрес; 

слабљење Османског царства, 
протеривање Русије са 

Балкана и продор Аустро-
Угарске на Балкан уз помоћ 

В. Британије и Немачке; 
- Уме самостално, на карти ,да 

покаже државе учеснице 
Велике источне кризе 

-Зна хронолошки редослед 

-Уме да целовито објасни политику 
Аустро-Угарске на Балкану  у 2/2 XIX 

и почетком XX века (од уједињења 
Немачке и Италије, и смањивања 

утицаја А-У  у средњој Европи, преко 
преоријентације ширења њеног 

утицаја ка Солуну; добијање БиХ, 
политика подршке Србији на 

Берлинском конгресу, избацивање 
утицаја Русије са Балкана...)  уз 

показивање на карти 
- Уме да целовито објасни политику 

Русије на Балкану до Берлинског 
конгреса (од 1774-Кучук-

Кајнарџијског мира до 1878.; Први срп 
устанак, 1812-Букурешки мир, учешће 
Русије у Грчком устанку, Кримски рат 

1853-1856, Руско-турки рат 1877, 
Санстефански мир 1878.) уз 
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добијања независности 
балканских држава 

-Зна да објасни две велике 
међународне кризе између ова 
два блока, а настале у склопу 
решавања Источног питања: 

Анексиону кризу (1908) и 
Балканске ратове (1912/1913) 

 

показивање на карти 
- Зна време, уме да покаже простор и 

објасни ток процеса уобличавања 
националних држава на Балкану: 

Грчка (1829) Румунија (1878), 
Бугарска (1908), Албанија (1913) 

-Уме самостално да објасни позицију 
сваког заинтересованог чиниоца у 

решавању овог дипломатског 
проблема 

СРБИЈА, ЦРНА ГОРА И СРБИ У ХАБЗБУРШКОМ И ОСМАНСКОМ ЦАРСТВУ ОД БЕРЛИНСКОГ КОНГРЕСА 

ДО ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА 

ИС.1.1.5, уме да одреди којем историјском периоду припадају важне године из прошлости. 
ИС.1.1.7, именује најважније појаве из националне историје. 
ИС.1.1.8, именује најважније појаве из опште историје. 
ИС.1.1.9, зна на којем простору су се одиграле најважније појаве и догађаји из националне и опште историје. 
ИС.1.1.10, уме да наведе узроке и последице најважнијих појава из прошлости. 
ИС.1.2.4, уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми историјске карте у којој је наведена легенда.  
ИС.2.1.1, уме да повеже личност и историјски феномен са одговарајућом временском одредницом и историјским периодом. 
ИС.2.1.4, препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са пoјавама из  садашњости. 
ИС.2.1.5, зна и разуме узроке и последице важних историјских феномена у националној историји. 
ИС.3.1.2, уме да објасни специфичности важних историјских појмова и да их примени у одговарајућем историјском контексту. 
ИС.3.1.3, зна специфичне детаље из националне и опште историје. 
ИС.3.1.6, уме да закључи зашто је дошло до одређених историјских догађаја и које су последице важних историјских дешавања. 

Србија 1878-1903. године 

- Зна ко су Милан и Александар 
Обреновић 

- Зна када су били Берлински 
Конгрес, проглашење Србије за 

краљевину, Тимочка буна, 
Мајски преврат 

- Препознаје и зна дефиницију 
појма уставне демократије, 

дипломатије и међународних 
односа на примеру међународних 

криза везаних за Балкан, као и 
основне странке у политичком 

-Зна ко су: Драга Машин, 
Јован Ристић, Јован 

Гавриловић, Милутин 
Гарашанин, Коста Протић, 

Милан Пећанац, Никола 
Пашић 

-Уз сугестије наставника зна 
да исприча о владавини 
Милана и Александра 

Обреновића до избијања 
Мајског преврата 

-Уз сугестије наставника зна 

-Зна самостално да опише владавину 
Милана и Александра Обреновића 

-Зна да упореди ситуацију у Србији тог 
периода са стањем у другим 

балканским и европским државама 
-Критички анализира односе Србије и 

Аустро-Угарске од 1878 до 1903. и 
повезује Берлински конгрес-Тајну 

конвенцију 
-Израђује самостално кратко 

предавање, пано, ППТ (уз сугестије 
наставника, где може да нађе 
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систему Србије да исприча о Тајној 
конвенцији и трговинском 

уговору Србије и А-У, рату са 
Бугарском и абдикацији 

Милана Обреновића, 
МАјском преврату. 

литературу) о српским владарима  2/2 
XIX и почетка XX века 

 
 

Србија 1903-1914. године 

- Зна ко су краљ Петар I и 
престолонаследник Александар 

Карађорђевић 
- Зна када су били Мајски 

преврат, Анексиона криза и 
Царински рат и због чега су 

наведени догађаји значајни, уз 
помоћ наставника 

- Препознаје и зна дефиницију 
појма парламентарне демократије 

(подела власти на законодавну, 
извршну и судску), дипломатије 

и међународних односа на 
примеру међународних криза 
везаних за Балкан (Балкански 

ратови и Анексиона криза) 
 
 

-Зна ко су: Димитрије 
Туцовић, Јован Цвијић, 

Надежда Петровић, Михајло 
Пупин, Јован Скерлић, Љуба 

Давидовић и Љуба 
Стојановић (локална ист-наш 

први академик) 
-Зна да објасни узрок, ток и 

последице Мајског преврата, 
Анексионе кризе и Царинског 

рата; 
-Уме да објасни израз 

парламентарна демократија 
-Уз сугестије наставника зна 

да исприча о владавини Петра 
I до Првог св. рата 

-Зна шта је Црна рука - 
пример тајне организације 
-Уме да опише улогу Црне 
руке у реализацији Мајског 

преврата 
- Уме да повеже владара и 
догађаје везане за његову 

владавину 

-Зна самостално да опише владавину 
Петра I 

-Зна да примени појам парламентарне 
демократије на период владавине 

Петра I до Балканских ратова 
-Критички анализира односе Србије и 

Аустро-Угарске од 1903. до 1914. и 
повезује Тајну конвенцију-Царински 

рат 
-Израђује самостално кратко 

предавање, пано, ППТ (уз сугестије 
наставника, где може да нађе 

литературу) о српским владарима  2/2 
XIX и почетка XX века 

 

Друштво и привреда независне 
Србије 

-Зна да објасни како је изгледало 
Друштво у Србији крајем 19. и 

почетком 20. века 
- Зна да објасни у краћим цртама 

како је изгледала привреда 
Србије и њен развој. 

- Зна годину оснивања 
Универзитета (1905) или име 

владара у чије време је 
основан 

- Израђује уз помоћ 
наставника, кратко 

предавање, ППТ, пано, о 

- Зна да поступно објасни и доведе у 
везу Друштво, привреду и културу у 

Србији с краја 19. и почетком 20. века 
-Зна да објасни значај оснивања 

Универзитета у Србији 
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научницима, сликарима, 
политичарима, писцима 

 

Црна Гора као независна држава 
1878-1914. године 

-Зна када је Црна Гора постала 
независна и да, уз помоћ 

наставника, на карти покаже 
Црну Гору, пре и после 

Берлинског конгреса 
-Зна када је Црна Гора постала 

краљевина (1910) и ко је био њен 
први краљ из династије 

Петровић 
 
 
 
 

-Зна ко су Данило и Никола I 
Петровић Никола,кнез (1860-

1910), краљ (1910-1918) 
-Зна да опише учешће Црне 

Горе у Великој источној 
кризи и односе између Србије 
и Црне Горе у овом периоду 

(Зорка-Петар I, химна 
«Онамо-намо»...) 

-На карти самостално показује 
проширења Црне Горе у  XIX 

веку 
-Зна да опише у главним 

цртама владавину Николе I 
Петровића (време владавине, 

савез са Србијом, таст Европе, 
химна, устав, краљ) 

 

- Зна самостално, целовито уз 
показивање на карти да опише Црну 

Гору у време Николе I Петровића 
-Зна када је Црна Гора постала уставна 

(1905) и какав је по свом карактеру 
био тај устав 

-На примеру савремених Црногораца, 
Бошњака, Југословена...  разграничава 

појам политичког и правог народа 
 

Срби  у  Хабзбуршкој  монархији 

-Зна значење појмова: 
покатоличавање, унијаћење, 
развојачење Војне крајине, 

нација 
-Зна на карти, уз помоћ 

наставника, да покаже простор 
Војне крајине, Јужне Угарске, 

Фрушку Гору, Сремске 
Карловце, Нови Сад, Далмацију... 

-Зна да наведе главне 
карактеристике положаја Срба у 

Хабзбуршкој монархији 
(развојачена Војна крајина, без 

привилегија, укида се ћирилица, 
денационализација, јак притисак 
Римокатоличке цркве, Хрвата на 

-Зна да, уз помоћ наставника, 
опише положај Срба у 

Аустро-Угарској у другој 
половини XIX и почетком XX 

века (национални, верски-
СПЦ, политички, социјални, 

културни)-домаћи, вежба 
-Зна да наведе начине на које 

се Срби боре против 
денационализације (оснивање 

партија, Матица српска, 
Гимназије, СПЦ...) 

- Зна на карти, самостално, да 
покаже простор Војне 

крајине, Јужне Угарске, 
Фрушку Гору, Сремске 

- Самостално, са критичким освртом, 
на прошлост Срба у Хабзбуршкој 

монархији: објашњава процес 
асимилације Срба, узрок, ток и 

последице, факторе, који на то утичу и 
оне који то спречавају 

- Самостално анализира и упоређује 
положај Срба ван Србије у овом 

периоду (национални, 
верски,социјални, политички 

положај...) 
-Уочава и објашњава развој културних 

институција као превенцију 
асимилације једног народа и повезује 

са стањем у култури данас у нашој 
држави (употреба ћирилице, утицај 
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хрватизацији и Мађара на 
мађаризацији Срба...) 

-Зна ко је Светозар Милетић 
 
 

Карловце, Нови Сад, 
Далмацију... 

-Зна да разграничи појам 
политичког и правог народа 

-Зна ко је Јаша Томић 
-Зна да разграничи појам 

политичког и правог народа - 
на примерима политике 

Мађара и Хрвата у 2/2 XIX 
( Аустро-Угарска-1867, 

Хрватско-Угарска нагодба - 
1873.) 

- Зна да објасни значај 
појединих начина којима се 

Срби боре против 
денационализације (оснивање 

партија, Матица српска, 
Гимназије, СПЦ...) 

СПЦ, језик у медијима и у 
колоквијалном говору) 

 

Босна и Херцеговина под 
аустроугарском влашћу 

- Зна да објасни појам анексије и 
када је била анексија БиХ од 

стране А-У 
-Зна ко су: Алекса Шантић, Јован 

Дучић 
-Самостално показује на карти 

где се налазе Босна и 
Херцеговина,а уз помоћ 

наставника: Сарајево, Мостар и 
Бања Лука 

- Зна да наведе главне 
карактеристике положаја Срба у 

БиХ под управом Бењамина 
Калаја (стварање Бошњака, 
укидање ћирилице, српске 

историје, уместо правог 
инсистирање на политичком 

Бошњачком народу) 
 

-Самостално на карти показује 
наведене одреднице 

-Описује узроке окупације 
БиХ на Берлинском конгресу 

и Анексије БиХ 1908 
-Зна да опише управу 

Бењамина Калаја у БиХ са 
акцентом на 

денационализацији БиХ 
(досељавање мултиетничког 

становништва, стварању 
Бошњачке нације, 

поништавања Срба, ћирилице, 
српске историје, упоређује 

његов став према Србима док 
је био аташе у Србији и сада 

када је администратор у 
БиХ...) 

- Зна кључне податке о 

-Препознаје елементе А-У ског 
управљања у БиХ са краја XIX века са 

савременом ситуацијом у БиХ 
(стварање Бошњака, покушаји 

стварања мултиетничког друштва, 
историје, међународна управа, 

форсирање католичанства и ислама-
разлика, латинице у односу на 

ћирилицу...) 
- Самостално повезује и описује 

процес ширења А-У на Балкану са 
окупацијом БиХ, 

денационализаторском политиком 
управе Бењамина Калаја, као и 
Анексију БиХ, Царински рат са 

Србијом 
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организацији Млада Босна 
(пример тајне организације) 

 

Срби у Османском царству 

-Зна да репродукује објашњење 
појмова: Стара Србија (Рашка 

област, Косово и Метохија, 
северна Македонија) и 

исламизација 
- Зна уз, помоћ наставника, да 

покаже Стару Србију 
-Зна да наведе име државе која је 

влдала Старом Србијом на 
основу историјске карте 

-Уме да опише положај Срба 
у овој Османском царству у  
2/2 XIX и почетком XX века 

(национални, верски, 
политички, социјални, 

културни) 
- На примеру дипломатског 
извештаја Милана Ракића, 

препознаје о ком подручју је 
реч и зна ко је Милан Ракић 
-Зна самостално да покаже 

Стару Србију 
- Зна да опише положај СПЦ 

(значај Призренске 
богословије) у Османском 

царству 
-Зна на карти да покаже 

Призрен и Пећ 

- Препознаје, уочава и повезује процес 
ширења Шиптара на Косову, као 

национални план, који се од 
Берлинског конгреса, уз помоћ 
великих сила, остварује и данас 

- На примеру дипломатског извештаја 
Милана Ракића , уочава о којим 

појавама се ради и повезује их са 
извештајима са КиМ у последњих 20-

ак година 

Балкански ратови 

-Зна да именује најзначајније 
битке балканских ратова 
(Кумановска, Битољска, 

Брегалничка), 
-Зна да их покаже на карти, уз 

помоћ наставника 
-Зна када су се одиграле ове 

битке 
-Зна када је створен Балкански 
савез (1912) и ко у њега улази: 

(Србија, Црна Гора, Грчка, 
Бугарска) 

- Зна када су били Први 
(1912/1913) и Други (1913) 

балкански рат 
- Зна да наведе узрок оба 

- Зна, уз помоћ наставника, да 
исприча узроке, ток и 

последице Балканских ратова 
-Зна самостално да покаже 
наведене битке Балканских 

ратова и Скадар, као и 
границе балканских држава 

пре и после ових ратова 
- Уме уз помоћ наставника да 

попуни упоредну табелу 
Првог и Другог балканског 
рата (време, битке, узрок, 

последице; учесници)-рад на 
часу или домаћи 

-Уме да уочи нелогичности и 
извуче закључке историјских 

-Самостално и целовито описује 
Балканске ратове ( уз податке о 

Младотурској револуцији, слабљење 
Османског царства, продор Русије и 
Аустро-Угарске на Бакан, интереси 

балканских држава...)-уз приказивање 
на карти тока и интересних сфера у 

балканским ратовима 
- Уме самостално да попуни упоредну 
табелу Првог и Другог балканског рата 

(време, битке, узрок, последице; 
учесници)-рад на часу или домаћи-- --

Критички се изражава о подацима 
изнетим у наведеним табелама 

демографске структуре Македоније 
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балканска рата, уз помоћ 
наставника 

-Зна да наведе кључне последице 
(Србија добија Вардарску 

Македонију, заједничка граница 
са Црном Гором; стварање 

Албаније под притиском великих 
сила) уз помоћ наставника 

- Уме, уз помоћ наставника, да на 
карти покаже границе 

балканских држава пре и после 
Балканских ратова 

-Уме да прочита једноставне 
информације из табела (које је 

прикупила Карнегијева 
фондација са српске, бугарске и 

грчке стране о нац. саставу 
територије Македоније) 
- Зна ко је Александар I 

Карађорђевић и зашто је значајан 

извора (из наведених табела о 
демографској структури 
Македоније)  и уме да у 

наведеним табелама уочи 
пристрасност и да је повеже 

са садашњим стањем у 
Македонији 

 

ПРВИ СВЕТСКИ РАТ И РЕВОЛУЦИЈЕ У РУСИЈИ И ЕВРОПИ 

ИС.1.1.5, уме да одреди којем историјском периоду припадају важне године из прошлости. 
ИС.1.1.6, препознаје значење основних појмова из историје цивилизације. 
ИС.1.1.8, именује најважније појаве из опште историје. 
ИС.1.2.3, препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми слике. 
ИС.1.2.4, уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми историјске карте у којој је наведена легенда.  
ИС.2.1.1, уме да повеже личност и историјски феномен са одговарајућом временском одредницом и историјским периодом. 
ИС.2.1.4, препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са пoјавама из  садашњости. 
ИС.2.1.6, зна и разуме узроке и последице важних историјских прекретница из опште историје. 
ИС.3.1.1, уме да примени знање из историјске хронологије (уме прецизно да одреди којој деценији и веку, историјском периоду припада одређена 
година, личност и историјски феномен).  
ИС.3.2.6, уме да издвоји разлике и сличности у тумачењима и изворима који се одно се на исту историјску појаву. 

Свет у Великом рату (Избијање 
Првог светског рата и прве ратне 

године) 

-Зна да наведе узрок (борба за 
колоније)  и повод (убиство Франца 

Фердинанда 28. јуна 1914. у 
Сарајеву) Првог светског рата , као  

-Разликује узрок и повод као 
појмове и узрок и повод Првог 

светског рата 
-Именује велике силе и 

-Зна ко су: Филип Петен, Франц 
Фердинанд 

-Целовито објашњава Први 
светски рат (узрок, повод, ток, 
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и његово време трајања (1914 -
1918) 

-Зна да наведе имена војно-
политичких савеза (Централне силе 

и Антанта) и њихове чланице 
-Зна да именује нова оружја, која су 

се појавила (тенк, авион, бојни 
отров, подморница) 

-Зна да именује фронтове и уз 
помоћ наставника их покаже на 

карти 
-Зна ко су Франц Јозеф, Гаврило 

Принцип 
-Зна да прочита информације са 

мапе ума  Први светски рат, коју је 
дао наставник 

 
 

дефинише њихове интересе у 
Првом св. рату 

-Зна да именује најважније битке 
Првог св.рата 

- Зна да повезује податке из мапе 
ума Први светски рат, коју је дао 

наставник 
-Зна да наведе, уз помоћ 

наставника, последице Првог св. 
рата 

-Зна да опише ток рата-кључне 
битке (кад су биле, њихов 

значај): Марна, Галипоље, Сома, 
Верден, Јитланд, 

- Уме да покаже на карти 
фронтове и битке и упореди их 

по њиховом геостратешком 
значају, уз помоћ наставника 
-Зна, уз помоћ наставника, да 
уради мапу ума за Први св.рат 

последице, хронолошким редом 
и течно) уз показивање на карти 
-Уме да упореди геостратешки 

положај Централних сила и 
Антанте на почетку, као и како се 

тај положај мењао током рата 
-Зна самостално да изради мапу 

ума за Први светски рат 
-Зна да наведе Брусиловљеву 

офанзиву 

Човек у рату – лично и колективно 
искуство (Иза фронтова Великог 

рата) 

- Изражава свој став (бар један) о 
Првом светском рату (процењује 
узроке и последице; праведност-

неправедност; жртве; живот  током 
рата...) 

- Уме да дефинише угао гледања 
једног и другог савеза на рат, као 
и то какве је последице рат имао 

и на једне и на друге 
-Процењује зашто неко из рата 

извлачи корист и ко је то ко 
највише страда 

-Уме да процени  интересе 
појединих друштвених група, 
народа, држава и изрази своје 
мишљење о тим интересима... 

- Процењује и даје мишљење о 
последицама рата на микро 
(лично људски доживљај) и 

макро (државном и 
међудржавном) нивоу 

- Уме да објасни на примеру 
Првог св.рата зашто је рат стање 
поништавања цивилизацијских 

вредности 
 

Револуције у Русији и улазак САД у 
рат – прекретнице Првог светског 

рата 

- Зна када је била Октобарска 
револуција и кључну последицу по 

ситуацију у Европи у Првом св. 
рату (Русија постаје социјалистичка 

република и излази из Првог 
светског рата, спровођење аграрне 

-Зна да објасни, уз помоћ 
наставника узроке, ток и 
последице Фебруарске и 

Октобарске револуције у Русији 
-Зна ко је: цар Николај II 

Романов 

-Процењује последице 
револуције у Русији  (за 

различите слојеве становништва), 
промену друштвеног поретка и 

утицај на друге земље током рата 
и касније; смисао убиства читаве 
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реформе) 
- Зна да наведе дефиницију 

грађанског рата и објасни појам 
диктатуре пролетеријата 

- Зна ко су бољшевици и шта значи 
диктатура пролетеријата 

-Зна да именује вођу револуције- 
Владимира Иљича Лењина 

-Зна да наведе ко је победник, а ко 
губитник   Првог св. рата 

-Зна да се Први св. рат завршио 
Париским мировним уговором 
(Версајски мир) и зна да је на 

политику Европе велики утицај 
извршио председник САД Вудро 

Вилсон 
-Зна да прочита информације са 

мапе ума  Први светски рат, коју је 
дао наставник 

 
 

- Уме да процени и образложи 
зашто је грађански рат 

најпогубнији за државу у којој се 
одвија 

- Зна како се зове Русија после 
Октобарске револуције 

- Зна да објасни самостално 
узроке, ток и последице 

Фебруарске и Октобарске 
револуције у Русији 

-Зна шта је то лењинизам и да 
револуционарну власт после 
Октобарске револуције држе 

Совјети 
-Зна да издвоји прекретнице у 
рату и зна зашто су ти догађаји 
тако окарактерисани (прелазак 

Италије на страну Антанте, 
излазак Русије из рата; улазак 

САД у рат (1917)) 
- Зна да самостално на карти 
Европе покаже фронтове у 

Првом светском рату 
-Зна самостално да опише 

последице Првог св.рата  и да их 
покаже на карти 

-Зна, уз помоћ наставника, да 
уради мапу ума за Први св.рат 

 
 
 
 

породице Романових зарад 
револуционарних идеја; 

грађански рат, као најтежи облик 
сукоба-последице: 

-Уме да анализира међународну 
позицију Русије  1918.године, уз 
помоћ наставника (Русија иступа 

из рата 1917, не добија ратну 
одштету, губи део територије, 

становништва, диктатура 
пролетеријата, велике жртве, 
међународна интервенција) 

-Уме да процени значај 
револуција у Русији са освртом 

на њену позицију у Европи током 
рата, као и паралелно са тим 

улазак и утицај САД 
-Уме да анализира табелу 

поражених земаља Првог св. рата 
и услова уговора који су им 

наметнути Версајском мировном 
конференцијом 

-Зна самостално да изради мапу 
ума за Први светски рат 

 
 

СРБИЈА И ЦРНА ГОРА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ 

ИС.1.1.6, препознаје значење основних појмова из историје цивилизације. 
ИС.1.1.7, именује најважније појаве из националне историје. 
ИС.1.1.10, уме да наведе узроке и последице најважнијих појава из прошлости. 
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ИС.1.2.3, препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми слике. 
ИС.1.2.4, уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми историјске карте у којој је наведена легенда.  
ИС.2.1.1, уме да повеже личност и историјски феномен са одговарајућом временском одредницом и историјским периодом. 
ИС.2.1.2, препознаје да постоји повезаност националне, регионалне и светске историје. 
ИС.2.1.5, зна и разуме узроке и последице важних историјских феномена у националној историји. 
ИС.2.2.2, уме да закључи о којем историјском феномену је реч на основу карактеристичних сликовних историјских извора. 
ИС.2.2.3, уме да одреди из које епохе или са ког географског простора потиче историјски извор када је текст извора непознат ученику, али су у њему 
наведене експлицитне информације о особинама епохе или географског простора.   
ИС.3.1.1, уме да примени знање из историјске хронологије (уме прецизно да одреди којој деценији и веку, историјском периоду припада одређена 
година, личност и историјски феномен). 

Србија  и  Црна  Гора  у  Великом  
рату (1914. година – прве ратне 

победе) 

-Зна ко су: Гаврило Принцип, 
Радомир Путник, Степа 

Степановић, Живојин Мишић,  
Никола Пашић, Петар I и 
Александар Карађорђевић 

-Именује главне битке 1914: Церска 
и Колубарска и зна кључне податке 

о њима (ко се бори, када, значај, 
српске војсковође) и зна да их 

покаже на карти 
- Зна од када до када траје Први св. 

рат у Србији (1914-1918) 
-Уме да  повеже улогу Србије са 

поводом за рат (атентат Г. 
Принципа на Ф. Фердинанда) 

 

-Зна ко су: Оскар фон Поћорек, 
Август фон Мекензен, Милунка 
Савић, Драгутин Димитријевић 
Апис, Надежда Петровић, Петар 

Бојовић, Арчибалд Рајс 
- Описује Церску и Колубарску 
битку (време, ток, последице, 

војсковође) 
-Описује поступке Аустро-
Угарске војске у окупираној 

Мачви 
- Зна да анализира податке о 
жртвама из обе битке, на обе 

стране 
- Зна да анализира битке са 

геостратешког, демографског, 
националног и родољубивог 

становишта 

- Зна ко је Франц Фердинанд 
-Уме да да свој аргументован суд 

о Сарајевском атентату, 
ултиматуму Аустро-Угарске, као 

и да пронађе сличности са 
данашњим условљавањима ЕУ 

према Србији 
-Уме да просуди у чему је  значај 
српских победа 1914, за положај 

сила Антанте, као и за Србију 
саму 

Србија  и  Црна  Гора  у  Великом  
рату (Албанска голгота и окупација 

Србије, Солунски фронт) 

- Зна да наведе главни узрок и 
последице Првог св. рата за Србију 

(58,5% мушког ст. од 18-35г. и 
изгубљена укупно 1/3 

становништва, пљачка, 
денационализација...) 

-Именује српске главне војсковође, 
као и српске владаре у овом 

периоду 

-Зна када је била и у чему је 
значај Мојковачке битке 

-Уме, уз помоћ наставника, да 
опише у Топлички устанак 

- Описује поступке окупатора у 
Србији 1916-1918. 

-Зна да опише пробој Солунског 
фронта и ослобођење Србије 

(правац, и време) 

-Уме да повеже и објасни утицај 
великих сила и њихове интересе 
на војно-политичку ситуацију у 
Србији током 1914/1915 и 1915-
1918. године (Италија, Русија, 
Енглеска, Француска, Аустро-

Угарска, Бугарска) 
- Зна ко су Франш Депере, Растко 
Петровић, мајор Д. Гавриловић, 
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-Именује главне битке, токове рата 
1915-1918.: повлачење преко 

Албаније, Кајмакчалан, пробој 
Солунског фронта и ослобођење 

Србије 
-Зна шта је Плава гробница, кроз 

анализу песму М.Бојића 
-Зна да објасни појам окупација, 
епидемија, терор (злочини 1914-

1918), избеглиштво 
-Зна на карти, уз помоћ наставника, 
да покаже: Цер, Дрину, Солунски 

фронт, Кајмакчалан, прелазак преко 
Албаније, Крф и Видо, Солун 

- Препознаје о ком догађају је реч 
на основу ист. извора (Плава 

гробница, говор мајора 
Гавриловића, А-У-ски ултиматум 
Србији, изјава српских бораца  о 
свом преласку преко Албаније и 
њиховом повратку у Србију...) 

-Изражава саосећање са српском 
војском (ДВД „Где цвета лимун 
жут“ и документарац „Србија у 

Првом светском рату“) 
-Посета спомен бистама јунака 
Првог св. рата- мајору Кости 

Тодоровићу и Душану Пурићу, 
легендарном команданту IV 
пешадијског пука „Стеван 

Немања“-лок.историја 

-Уме да уочи, издвоји и опише 
допринос Србије победи 
Антанте у Првом св. рату 

-На карти самостално уме да 
покаже места великих битака 
(Цер, правце кретања војски у 

Колубарској бици,  Мојковачка 
битка, повлачење српске војске, 

Крф, Видо, Солун, Солунски 
фронт, Кајмакчалан, Битољ) 

-На основу одломака из текстова 
( Леди Изабеле Хатон, Моје 

успомене са Солунског фронта - 
С. Наслеђе 18, 45; „Тамо 

далеко“, Џон Рид  „Тајни сан 
сваког Србина“ С.наслеђе 18, 

42/43 , Флора Сандерс „Српски 
војник“ из 1918, С. Наслеђе 18, 
36/37, Милунка Савић, Солунци 

1984.) уме да издвоји 
карактеристике српских војника, 
као и састав А-У-ске војске, коју 
су увелико чинили Словени, то 

јест уме да пронађе тражене 
податке у наведеним 

историјским изворима 
-Зна да наведе бар два споменика 
из Првог св. рата: нпр Зејтинлик, 
на Кајмакчалану, Војводи Вуку, 
као и неки локални извор нпр: 
спомен плоче по селима и на 

нашој цркви  Св. Ђорђа, коју је 
урадио Михаило Миловановић 

Коста Миловановић-Пећанац и 
његов значај 

- Уме, самостално, да опише у 
потпуности Топлички устанак 
-Процењује и износи свој суд о 

идеји о одбрани отаџбине, о томе 
колико су и на који начин разне 

структуре друштва учествовале у 
томе (краљ Петар I, 

предстолонаследник Александар, 
командни кадар…, како се 

држава одужила борцима, моралу 
војске у критичним 

тренуцима...)-за то користити 
следеће историјске текстове, 

делове из књиге А.Рајса „Чујте 
Срби“, песма Е. Ростана „Краљ-

Петрова четири вола“, Р. 
Петровић „Дан шести“, С. 

Јаковљевић „Српска војска“, Д. 
Ћосић „Корени“ и „Време 

смрти“, Д.Поповић „Књига о 
Милутину“) 

Искорак ка Југославији 

-Зна датум стварања Краљевине 
Срба, Хрвата и Словенаца 

(1.12.1918.) 
-Зна да именује декларације, којима 

- Зна да именује чиниоце 
југословенског уједињења 

(Српска влада, Југословенски 
одбор, Народно вијеће) 

-Зна да опише настанак и развој 
југословенске идеје 

-Зна да опише политичку 
позицију сваког од чиниоца 
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је створена Краљевина СХС: 
Нишку, Крфску 

-На карти, уз помоћ наставника, 
показује границе Краљевине СХС 
-Зна да прочита информације из 
мапе ума Стварање Краљевине 

Срба, Хрвата и Словенаца, коју је 
израдио наставник 

-Зна ко су Никола Пашић и Франо 
Супило 

-Зна ко је Анте Трумбић 
- На карти, самостално, показује 

границе Краљевине СХС и 
опише њено међународно 

окружење 
-Зна уз помоћ наставника да 
попуни празну мапу ума, са 

датим појмовима, које треба да 
повеже по хијерархији и 

структури лекције Стварање 
Краљевине СХС 

- Уме да упореди државни 
програм Илије Гарашанина 

„Начертаније“  са 
југословенским програмом 

 

уједињења, то јест њихове 
интересе по питању заједничке 

државе 
-Уме да изнесе лични 

аргументован став о два српска 
национална програма: Илије 

Гарашанина и југословенском 
програму 

- Зна самостално да попуни 
празну мапу ума, са датим 

појмовима, које треба да повеже 
по хијерархији и структури 

лекције Стварање Краљевине 
СХС 

 

СВЕТ ИЗМЕЂУ ПРВОГ И ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА 

ИС.1.1.6, препознаје значење основних појмова из историје цивилизације. 
ИС.1.1.8, именује најважније појаве из опште историје. 
ИС.1.2.4, уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми историјске карте у којој је наведена легенда. 
ИС.2.1.1, уме да повеже личност и историјски феномен са одговарајућом временском одредницом и историјским периодом. 
ИС.2.1.6, зна и разуме узроке и последице важних историјских прекретница из опште историје. 
ИС.3.1.1, уме да примени знање из историјске хронологије (уме прецизно да одреди којој деценији и веку, историјском периоду припада одређена 
година, личност и историјски феномен). 
ИС.3.1.3, зна специфичне детаље из националне и опште историје. 
ИС.3.1.5, разуме како су повезане појaве из прошлости и садашњости.  

Прилике у свету после Великог 
рата 

- Зна да се Први св. рат завршио 
Мировном конференцијом у Паризу 
1919/1920  и зна кључне одлуке на 
њој(1919-1935)-: Немачка главни 
кривац за рат, нестала 4 царства 

(Немачко, Османско, Аустро-Угарска, 
Руско), настанак нових држава 

(Балтичке републике, Краљевина 
СХС, Чехословачка), Русија (СССР) 

није добила ратну одштету, нама нису 

- Уз помоћ наставника излаже 
Версајску мировну 

конференцију (када је била 
(1919-1920), ко одлучује, главне 

одлуке, последице, настанак 
Друштва народа, главне одлуке  
уговора са Немачком (1919)...) 
-Зна да опише Друштво народа 

(узрок настанка, време 
настанка(1919) 

-Зна ко је Жорж Клеменсо 
-Самостално, целовито, 

хронолошки логично описује 
изграђени Версајски систем , са 

свим кључним карактеристикама 
света после Првог св. рата, уз 

показивање на карти 
-Уме да повеже настанак и 

деловање Друштва народа, са 
функцијом Уједињених нација 
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дали онолико колико смо се 
жртвовали и колико смо жртвовани; 
доминација великих сила; ствара се 

Друштво народа, ко су побеђени, а ко 
победници 

- Зна да наведе пет карактеристика 
међуратног периода по сопственом 
избору  (поред предходно реченог 

могу бити још: развој САД и Јапана, 
Велика економска криза; фашизам; 

Коминтерна (Комунистичка 
интернационала) (1919-1943) 

-Зна на карти, уз помоћ наставника, да 
покаже главне промене у Европи 

после Првог св. рата 
- Зна ко је Вудро Вилсон 

-Зна ко је Френклин Делано Рузвелт 
 

-Самостално на карти показује 
промене у Европи после Првог 
св. рата, упоређује стање пре и 

после Првог св. рата 
-Уме целовито да опише 

организацију Друштва народа 
(начин функционисања, 
ефикасност у решавању 

међународних проблема) 
-Уме да, уз помоћ наставника, 

анализира 14 тачака Вудро 
Вилсона, као и уговоре са 

пораженим земљама 
-Упоређује и извлачи закључке о 

Европи пре и после Првог 
светског рата на основу 

историјских карата 
 
 

(као почетак и развој система 
колективне безбедности)- 

вертикална повезаност 
-Уме самостално да анализира 14 

тачака Вудро Вилсона као и 
уговоре са пораженим земљама 

- Упоређује и извлачи закључке о 
Европи после Првог светског 

рата и данас, на основу 
историјских карата 

 

Економске, друштвене и културне 
прилике 

-Зна да објасни појмове: 
Капиталистичка привреда; 
Социјалистичка привреда; 

Економска криза (депресија, рецесија) 
и економски развој, уз помоћ 

наставника 
- Зна да су се у овом периоду развили: 

радио, телевизија, неми и звучни 
филм , индустрија масовне забаве, 

музија, медији 
-Зна ко је Алберт Ајнштајн 

- (препоручити да погледају „Модерна 
времена“ и „ Велики диктатор“ и уоче 
основне идеје и карактеристике овог 

доба) 

- Зна, уз помоћ наставника, да 
објасни Велику економску кризу 

(узрок, време настанка и 
последице Велике економске 

кризе (1929-1933)) 
-Зна да су у овом периоду 

настали проналасци- Алберта 
Ајнштајна-теорија релативитета 
и 1928. пеницилин-Александра 

Флеминга 
-Зна ко је и у чему је значај 

Томаса Мана 
-Препорука: погледати филм 

ДВД XX век, Свет у међуратном 
периоду 

-Уме, уз помоћ наставника, да 
протумачи шему Велике 

економске кризе и да на основу 

- Зна да је у овом периоду настао 
аналогни рачунар, почињу 
проучавања гена и развој 

генетике 
-Зна ко су: Милева Ајнштајн, 

Михаил Шолохов, Пабло Пикасо, 
Салвадор Дали, Штефан Цвајг, 

Марсел Пруст, Вирџинија Вулф, 
Бертолд Брехт, Франц Кафка, 

Сергеј Јесењин 
-Уме да упореди свет средином 

XIX и почетком XX века 
-Уме да, уз помоћ наставника, 

повеже велику економску кризу 
са појмом инфлације, као и 

главне њене карактеристике са 
ситуацијом у нашој земљи 

1993.године или са светском 
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ње закључи о узроцима настанка 
и последицама (из Историје XX 

века) 

кризом данас 
- Уме самостално да протумачи 
шему Велике економске кризе и 

да на основу ње закључи о 
узроцима настанка и 

последицама, као и светској 
економској кризи данас 

Свет између демократије и 
тоталитаризма 

-Зна да именује и разликује: фашизам, 
нацизам, комунизам; 

- Уме да препозна и повеже државу и 
идеологију, која се у њој у овом 

периоду развија, као и тип државе 
која прати одређену идеологију: 

Фашизам (фашистичка) -Италија; 
Нацизам (нацистичка)-Немачка; 

комунизам (социјалистичка-
комунистичка) – СССР; милитаризам 

–Јапан 
-Зна водеће људе наведених 

идеологија: Адолф Хитлер, Бенито 
Мусолини, Јосиф Висарионович 

Стаљин 
-Повезује назив „Дуче“  уз 

Мусолинија, а Фирер уз Хитлера 
-Зна да наведе основне 

карактеристике фашизма: 
националсоцијализам, антисемитизам, 

диктатура, уз помоћ наставника 
 

-Зна да опише, уз помоћ 
наставника, узрок и простор 
настанка: фашизма (Италија, 

Мусолини-„Вођа“ Дуче- 1922), 
нацизма (Немачка, Хитлер 1933), 

стаљинизма (СССР, 1924, 
Стаљин, Троцки, Коминтерна) 

- Зна да објасни основне 
карактеристике фашизма 
(расизам, антисемитизам, 

етнографско-географска теорија, 
национализам) 

-Зна да објасни појам диктатура, 
тоталитарна власт, фашистичка 
диктатура уз помоћ наставника 

-Зна тумачење појма 
милитаризам и где се у овом 
периоду јавља (у Јапану), уз 

помоћ наставника 
-Зна ко је Лав Троцки 

 

-Прави упоредну табелу следећих 
држава: Немачке, Италије, 

Француске, Енглеске, САД, 
СССР по категоријама политички 

систем, економија, друштво, 
наука, култура, вођа, партија на 

власти... 
-Зна ко је Георги Димитров 

-Зна да објасни разлику између 
аграрних  и високо 

индустријализованих земаља 
(друштава) и на који начин једне 

и друге траже излазе из 
економских криза у које су 

западале у међуратном периоду 
 

Свет  на  путу  ка  новом  рату 

-Зна  основне чињенице везане за 
јачање утицаја Италије (рат у 

Етиопији и криза Друштва народа) и 
Немачке (аншлус Аустрије-припајање 

Аустрије Немачкој-1938. и 
Минхенски споразум-1938.), као и 

њихово учешће у грађанском рату у 
Шпанији 

- Зна основне карактеристике и 
када је био Шпански грађански 

рат (1936-1939) уз помоћ 
наставника 

-Зна на карти, уз помоћ 
наставника, да покаже промене у 

Европи пред  Други св. рат 
- Зна ко је Невил Чемберлен 

- Целовито, критички објашњава 
ситуацију у Европи и свету од 

1935-1939.године, процењујући 
интересне сфере великих сила  
(Немачке, Италије, Енглеске, 

Француске, САД, СССР, Јапана) 
-Зна ко су Франциско Франко и 

Пабло Пикасо 
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-Зна ко су Јоаким фон Рибентроп, 
Вјачеслав Молотов, Адолф Хитлер, 
Бенито Мусолини, Јосиф Стаљин 

 

- Зна да опише процес ширења 
утицаја Италије и Немачке у 

предратном периоду, став 
Француске, Британије 

(Минхенски споразум)  и СССР-
а (пакт Рибентроп –Молотов) 

према томе 
-Уме да опише своја осећања при 

посматрању „Гернике“, Пабла 
Пикаса 

 

- Зна на карти, самостално, да 
покаже промене у Европи пред 

Други св. рат 
 

ЈУГОСЛОВЕНСКА КРАЉЕВИНА 

ИС.1.1.7, именује најважније појаве из националне историје. 
ИС.1.2.4, уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми историјске карте у којој је наведена легенда. 
ИС.2.1.1, уме да повеже личност и историјски феномен са одговарајућом временском одредницом и историјским периодом. 
ИС.2.1.5, зна и разуме узроке и последице важних историјских феномена у националној историји. 
ИС.2.2.2, уме да закључи о којем историјском феномену је реч на основу карактеристичних сликовних историјских извора. 
ИС.3.1.1, уме да примени знање из историјске хронологије (уме прецизно да одреди којој деценији и веку, историјском периоду припада одређена 
година, личност и историјски феномен). 
ИС.3.1.2, уме да објасни специфичности важних историјских појмова и да их примени у одговарајућем историјском контексту. 
ИС.3.1.3, зна специфичне детаље из националне и опште историје. 
ИС.3.1.5, разуме како су повезане појaве из прошлости и садашњости.  

Краљевина Срба, Хрвата и 
Словенаца од 1918-1929.  године 

- Зна на карти, уз помоћ наставника, да 
покаже границе Краљевине Срба, 

Хрвата и Словенаца 
-Зна шта је то КПЈ и какав је био њен 

положај у Краљевини СХС/ 
Југославији 

- Зна шта је Уставотворна скупштина 
(Конституанта) и повезује пример са 

доношењем Видовданског устава 
(28.јун 1921) 

- Зна да наведе имена главних 
странака у Краљевини СХС 

-Зна ко је Стјепан Радић 
- Зна да прочита једноставне 

-Зна самостално да покаже 
границе Краљевине СХС и њене 

суседе 
-Зна да именује главне странке у 
Краљевини СХС, као и њихове 

кључне карактеристике: Народна 
радикална странка, 

Југословенска демократска 
странка (1919), Хрватска 

републиканска сељачка странка, 
а од 1925-ХСС Хрватска сељачка 

странка; Словенска људска 
странка (СЛС); Југословенска 

муслиманска организација 

- Уме да самостално анализира 
међународну позицију 

Краљевине СХС у овом периоду 
( Мала Антанта, Француска, 
СССР, Аустрија, Мађарска, 

Италија..) уз показивање на карти 
-Зна да објасни појам 

компромисно југословенство и 
његове манифестације ( један 

народ-три имена, назив државе, 
имена синова краља Александра, 
подела територије на округе, грб, 

химна...) 
- Зна главне карактеристике 



 
 

631 

информације из табеле изборних 
резултата из 1920.године 

-Именује владара и династију која 
влада Краљевином СХС 

 
 

(ЈМО) 
- Зна да објасни атентат у 

Народној скупштини 1928. и 
његове узроке и последице 
(Пуниша Рачић, посланик 

радикала, убио представнике 
ХСС-а Стјепана Радића и после 

тога заведена Диктатура) 
- Зна да у главним цртама опише 
парламентаризам у Краљевини 
до Шестојануарске диктатуре: 

(наведе главне странке, шта је то 
устав, име и када је донет, шта је 

монархија и надлежности 
владара (монарха из династије 

Карађорђевић) по Видовданском 
уставу) 

-Зна ко су: Антон Корошец, 
Стојан Протић, Анте Трумбић, 

Љуба Давидовић 
-Зна да из табеле изборних 
резултата за Уставотворну 
скупштину, из 1920.године, 

уочи, уз помоћ наставника, и 
извуче закључке о: односу и 
утицају појединих партија, 
односу нација једних према 

другима; да зна да објасни успех 
КПЈ на првим изборима 

Устава из 1921: Једнодомни 
парламент 1921, уставна 

парламентарна монархија , на 
челу са династијом 

Карађорђевић... уз ставове 
појединих странака и народа у 

држави о њему. 
- Зна да самостално опише крњи 
парламентаризам у Краљевини 

СХС до увођења Шестојануарске 
диктатуре 

-Зна да из табеле изборних 
резултата за Уставотворну 
скупштину, из 1920.године,  
самостално уочи и извуче 

закључке о: односу и утицају 
појединих партија, односу нација 
једних према другима; да зна да 

објасни успех КПЈ на првим 
изборима 

-Зна ко су  Мехмед Спахо, 
Пуниша Рачић 

Краљевина Југославија 1929-1941. 

године 

-Зна да наведе, уз помоћ наставника, 
основне чињенице везане за 

Шестојануарску диктатуру (6.1.1929., 
зашто је и како уведена,  промена 

назива државе, подела на бановине...) 
-Зна уз помоћ наставника да прочита и 
покаже на карти бановине Краљевине 

Југославије 

- Зна, уз помоћ наставника, да 
опише Шестојануарску 
диктатуру, њене кључне 

карактеристике (време, узрок, 
циљ, снаге које је подржавају, 
доношење, 6.1.1929, политика 
интегралног југословенства, 

промена назива државе, подела 

-Зна самостално да опише 
Шестојануарску диктатуру, њене 
кључне карактеристике (узрок, 
циљ, снаге које је подржавају, 
доношење, 6.1.1929, политика 
интегралног југословенства, 

промена назива државе, подела 
на бановине,  Устав 1931, атентат 
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- Зна да наведе дефиницију појма 
диктатура 

- Зна основне чињенице везане за 
Марсејски атентат (када?1934. када су 
убијени ко? краљ Александар и   Луј 
Барту  као и последице овог догађаја) 

-Зна ко су Милан Стојадиновић, 
Влатко Мачек, Павле Карађорђевић 
- Зна да именује чланове династије 

Карађорђевић, који владају државом у 
међуратном периоду и зна редослед 

њихове владавине 
-Петар I Карађорђевић (1904-1921) 

- Александар I Карађорђевић, регент 
(1914-1921), краљ (1921-1934) 

-принц Павле Карађорђевић, намесник 
(1934-1941) 

-Петар II Карађорђевић, краљ (1941-
1945) 

-Зна којој бановини је припадао 
ужички крај 

-Зна да наведе основне чињенице о 
међународној и унутрашњополитичкој 

позицији Југославије од 1939-1941.г 
(преуређење, отварање српског 

питања, сепаратизам., окружење 
земаља чланица Тројног пакта...) 
-Зна да опише узроке формирања 

владе Цветковић-Мачек и последице 
њеног деловања 

 

на бановине,  Устав 1931, 
атентат на краља Александра) 
-Зна основне карактеристике 

Југословенске радикалне 
заједнице (ЈРЗ) 

-Зна ко је Драгиша Цветковић 
-Зна да примени појам диктатура 

на примеру Југославије из 
1929.године 

-Зна да наведе основне 
карактеристике државне 

политике у време Милана 
Стојадиновића, уз помоћ 

наставника 
-Зна да самостално опише 
карактеристике владавине 

Милана Стојадиновића 
(заокруживање унутрашње и 

спољашње Хрвата, Конкордатска 
криза, економско окретање ка 

Немачкој и Италији) 
-Зна године владавине српских 

владара у ½ XX века 
-Зна да опише спољну политику 

Југославије у време Милана 
Стојадиновића, уз помоћ 

наставника 
 

на краља Александра) 
- Зна да објасни појам интегрално 

југословенство и да га повеже 
(нађе примере) са потезима 

краља Александра у 
Шестојануарској диктатури 

-Зна главне карактеристике и 
значај Устава 1931: Дводомни из 

1931 (Сенат) 
-Зна ко су: Луј Барту, Павле 

Радић, Ђуро Басаричек, Пуниша 
Рачић, Мехмед Спахо, Богољуб 

Јевтић, Сима Марковић 
-Зна да самостално, критички, 

течно, хронолошки јасно, опише 
стање у Југославији 1929-1939 

-Зна да опише међународну 
ситуацију у Европи са фокусом, 
како су тадашње прилике или 

неприлике утицале на Краљевину 
Југославију 

- Уме да опише позицију 
(унутрашњополитичку и 

спољнополитичку) Југославије у 
овом периоду, уз показивање на 
карти описаних појава и процеса 

 

Југословенски културни простор 
и друштво 

-Зна ко су: Милутин Миланковић, 
Бранислав Нушић, Милош Црњански, 

Никола Тесла, Исидора Секулић, 
Слободан Јовановић, Десанка 

Максимовић,  Маихаило Петровић 
Алас, Стојан Новаковић, Алекса 

-Зна ко су  Михаило Пупин, 
Милан Ракић, Јован Цвијић, 

Ксенија Атанасијевић 
-Зна да наведе области у којима 

смо имали изузетне успехе, као и 
три дела по избору 

-Зна ко су: Паја Јовановић, 
Мирослав Крлежа, Урош Предић, 
Растко Петровић, Марко Ристић, 
Бранислав Петронијевић, Иван 

Мештровић 
-Даје свој аргументован суд о 
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Шантић, Јован Дучић и зашто су 
значајни 

-Локална историја-зна ко је Јосип 
Јехличка, где се налази његова биста у 
Ужицу и зашто је значајан за наш град 

(покренуо рад Сокола) 
-Именује признате верске конфесије: 
Хришћанство:Православље (СПЦ), 

Римокатоличку цркву, Протестантску 
цркву, Исламску и Јеврејску верску 

заједницу 
- Зна да повеже верске објекте са 
конфесијом којој припада  (црква-

православна, католичка, 
протестантска, џамија, синагога) 

-Зна да опише културне домете у 
Југославији у међуратном 

периоду 
-Зна да одржи кратко предавање 

о изабраној личности (пано, 
ППТ...) 

-Уочава на примерима (слике, 
фотографије) примере 

традиционалног и модерног 

култури у свету и Југославији у 
међуратном периоду 

- Упоређује српско друштво 
међуратног периода са 

данашњим 

ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ-ТОТАЛНИ РАТ 

ИС.1.1.6, препознаје значење основних појмова из историје цивилизације. 
ИС.1.1.7, именује најважније појаве из националне историје. 
ИС.1.1.8, именује најважније појаве из опште историје. 
ИС.1.1.9, зна на којем простору су се одиграле најважније појаве и догађаји из националне и опште историје. 
ИС.1.1.10, уме да наведе узроке и последице најважнијих појава из прошлости. 
ИС.1.2.3, препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми слике. 
ИС.1.2.4, уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми историјске карте у којој је наведена легенда.  
ИС.2.1.2, препознаје да постоји повезаност националне, регионалне и светске историје.  
ИС.2.1.6, зна и разуме узроке и последице важних историјских прекретница из опште историје. 
ИС.2.2.2, уме да закључи о којем историјском феномену је реч на основу карактеристичних сликовних историјских извора. 
ИС.3.1.1, уме да примени знање из историјске хронологије (уме прецизно да одреди којој деценији и веку, историјском периоду припада одређена 
година, личност и историјски феномен). 
ИС.3.1.2, уме да објасни специфичности важних историјских појмова и да их примени у одговарајућем историјском контексту. 
ИС.3.1.3, зна специфичне детаље из националне и опште историје. 
ИС.3.2.6, уме да издвоји разлике и сличности у тумачењима и изворима који се одно се на исту историјску појаву. 
ИС.3.2.7, уме да изрази став и мишљење о одређеном тумачењу историјског феномена и да одреди врсту пристрасности (манипулација, пропаганда, 
стереотип...). 

Доминација  сила  осовине  и  
преломне  године  1939–1941–1943. 

-Зна главне хронолошке одреднице 
Другог св. рата: напад на Пољску 

(1.септембар 1939.), трајање Другог 

- Зна , уз помоћ наставника, да 
опише и покаже на карти ток 

Другог св. рата 1939-1941: 

-Зна да опише односе Немачке и 
СССР-а од (1939-1943) 

(споразума Рибентроп-Молотов, 
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св. рата (1.9.1939-2.9.1945) и време 
трајања Источног фронта (1941-1945)-
повезује са нападом Немачке на СССР 

-Зна да наведе називе савеза 
сукобљених  у рату (Тројни пакт и 
Антифашистичка коалиција), ко су 

њихови чланови, као и да их покаже 
на карти, уз помоћ наставника 

- Зна када је САД ушла у Други св рат 
-Зна дефиницију заробљеничког, 

сабирног и концентрационог логора 

(Напад на Пољску, освајање 
Данске, Норвешке, земаља 
Бенелукса, капитулација 

Француске (јун 1940); Битка за 
Британију 1940.; план 25 (напад 
и војно разбијање Југославије-

1941-само напоменути), 
Барбароса-напад на СССР, као и 

напад Јапана напад на Перл 
Харбур (децембар 1941)) 

-Зна, уз помоћ наставника, да 
опише ратне операције у ратној 
1942-ој уз показивање на карти: 

битака код Ел Аламејна и 
Стаљинграда 

-Зна ко је:Видкун Квислинг и 
зашто је важан (шта 

симболизује) 
 

преко заједничког напада на 
Пољску, преко плана 

„Барбароса“- и напада Немачке  
на СССР (22.јун 1941), отварања 
Источног фронта, плана Немаца 
да стигну до линије Архангелс-

Астрахан, до нафте и везе са 
средњим истоком, до битке за 

Москву-када су Немци 
заустављени; Стаљинградска 
битка (1942/1943) и опсаде 
Лењинграда (1941-1944)) 

-Зна самостално да целовито 
опише и покаже на карти Други 

св. рат 1939-1941 ( Напад на 
Пољску, освајање Данске, 

Норвешке, земаља 
Бенелукса,капитулација 

Француске (јун 1940),; Битка за 
Британију 1940.; план 25 (напад и 

војно разбијање Југославије-
1941), Барбароса-напад на СССР, 
као и напад Јапана напад на Перл 

Харбур (децембар 1941);) 
- Зна самостално да опише ратне 

операције у ратној 1942-ој уз 
показивање на карти: битака код 

Ел Аламејна и Стаљинграда 

Победа антифашистичке 
коалиције 

- Зна да наведе време када су 
капитулирали Италија (1943) и   
Немачка -  Дан победе против 

фашизма (9.мај 1945)-данас Дан 
Европе и Јапан (2.9.1945)-крај рата 

-Зна ко су Винстон Черчил, Френклин 
Рузвелт, Јосиф Висарионович Стаљин-

Велика тројица 
-Зна где су били и када састанци 

- Зна, уз помоћ наставника,  да 
опише у главним цртама војне 

операције ратне 1943-1945: 
(инвазија на Сицилију; операција 

„Оверлорд“-јун 1944-отварање 
другог фронта у Европи; 

ослобођење Лењинграда; продор 
Црвене армије у Источној 

Европи; капитулација Италије, 

- Целовито, течно, јасно, 
хронолошки логично и тачно, 
описује ратне 1943-1945: од 

војних операција, до преговора 
између великих сила уз 

показивање на карти : (уз 
предходно додати битку за 
Берлин (мај 1945) и подела 

Немачке, „пацовски канали“) 
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велике тројице у Другом светском 
рату (Техеранска конференција, 1943) 

-Зна да наведе где је други фронт 
отворен у Европи и да га покаже на 
карти ( искрцавањем савезника на 

Нормандију 6.6. 1944.) 
 

Немачке, Јапана; коришћење 
атомске бомбе) и да их, уз помоћ 

наставника, покаже на карти 
- Зна ко је Шарл де Гол 

- Описује, уз помоћ наставника,  
дипломатске активности велике 
тројице и дефинише интересе 

великих сила (пре свега 
Антифашистичке коалиције, као 
победника у овом рату-„Кримски 

систем“ (Јалта) (1945-1989)) 

- Зна ко су Двајт Ајзенхауер, 
Георгиј Константинович Жуков, 
Хајнрих Химлер, Јозеф Гебелс, 

фелдмаршал Ервин Ромел 
 

Последице рата 

- Зна да објасни појмове: геноцид: 
(систематско и планско истребљење 

становништва (друга раса, вера, 
етничка група)); Културни геноцид; 
Концентрациони логор; Холокауст 

-Зна да наведе нова оружја која су се 
употребљавала у рату: (атомска бомба, 

носачи авиона, оружја за масовно 
уништавање људи, вишецевни бацачи, 

десант...) 
-На примеру слика (ист.извора) 

(бомбардованог  Београда, Дрездена, 
Хирошиме и Нагасакија ) препознаје 

рат као зло против човечности за људе 
и на једној и на другој страни 

-Зна да наведе основне последице II 
св.рата 

-Зна да наведе по избору један логор 
ван Југославије, а Јасеновац-обавезно 
-Зна датум бацања атомске бомбе на 
Хирошиму и Нагасаки ( 6. и 9. август 

1945) 
 
 
 
 

-Зна да наведе и покаже на карти 
следеће концентрационе логоре - 

Мајданек, Треблинка, 
Матхаузен, Дахау, Јасеновац, 

Аушвиц, Стара и Нова 
Градишка, Старо Сајмиште, 

Јастребарско, Бањица 
-Уме да кроз анализу ист. извора 
одреди угао гледања учесника у 
догађају на појаву холокауста 

(писма Хилде Шерман-Јеврејке, 
која је  транспортом одведена у 
логор и спроводника тог истог 
транспорта Јевреја-Немца Пола 

Салитера) 
-Зна да, уз помоћ наставника,  
попуни дату упоредну табелу 
Првог и Другог светског рата 

(вежба) 
-Уме да одржи кратко предавање 

на теме нпр: Живот људи у 
гетоу;  у опсађеном Лењинграду; 

у Маутхаузену; Аушвицу; 
страдање Хирошиме и 

Нагасакија 
 

-Зна да самостално  попуни дату 
упоредну табелу Првог и Другог 

светског рата (вежба) 
- Уме да упоређивањем података 

о Првом и Другом св.рату 
извлачи закључке ( кроз примере: 

рат као поништавање 
цивилизацијских вредности, нова 

оружја-већа смртност цивила; 
логори смрти, као нова, 

стравична појава савремене 
цивилизације; победници и 

побеђени (подела Немчке, сукоб 
САД и СССР...), утицај великих 
сила, праведност-неправедност 

ратних циљева) 
-Уме самостално да уради ППТ 

или пано на тему нпр. Други 
светски рат; чувене битке Другог 

светског рата; 
Главнокомандујући војски у 

Другом светском рату; последице 
(биланс) Другог светског рата... 

- Уме да опише свој лични 
доживљај холокауста, на основу 

ист. извора (писма Хилде 
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 Шерман, слике из логора, гетоа) 
или нпр. разлога за бацање 

атомске бомбе на Хирошиму и 
Нагасаки или бомбардовање 

српских градова 1944-те године, 
бомбардовање  уопште 

ЈУГОСЛАВИЈА У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ 

ИС.1.1.7, именује најважније појаве из националне историје. 
ИС.1.1.9, зна на којем простору су се одиграле најважније појаве и догађаји из националне и опште историје. 
ИС.1.1.10, уме да наведе узроке и последице најважнијих појава из прошлости. 
ИС.1.2.4, уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми историјске карте у којој је наведена легенда.  
ИС.2.1.2, препознаје да постоји повезаност националне, регионалне и светске историје. 
ИС.2.1.5, зна и разуме узроке и последице важних историјских феномена у националној историји. 
ИС.2.2.1, уме да закључи о којем догађају, феномену и личности је реч на основу садржаја карактеристичних писаних историјских извора. 
ИС.2.2.2, уме да закључи о којем историјском феномену је реч на основу карактеристичних сликовних историјских извора. 
ИС.3.1.1, уме да примени знање из историјске хронологије (уме прецизно да одреди којој деценији и веку, историјском периоду припада одређена 
година, личност и историјски феномен). 
ИС.3.1.3, зна специфичне детаље из националне и опште историје. 
ИС.3.2.6, уме да издвоји разлике и сличности у тумачењима и изворима који се одно се на исту историјску појаву. 
ИС.3.2.7, уме да изрази став и мишљење о одређеном тумачењу историјског феномена и да одреди врсту пристрасности (манипулација, пропаганда, 
стереотип...). 

Априлски  рат  и  последице  
пораза 

- Зна да наведе време трајања  рата у 
Југославији (6.4.1941-15.5.1945) 

-Зна да опише начин како је одбачен 
Тројни пакт то јест зашто су 

организоване Мартовске 
демонстрације (демонстрацијама 25-

27.март 1941 и војним пучом) 
- Зна како и када смо поражени од 

стране Тројног савеза ( у Априлском  
рату (6-18.4.1941), бомбардовање 

Београда, спаљена је Народна 
библиотека), зна да опише слабости 

југословенске војске и  зна да објасни 
појам капитулације на примеру 

-Зна да, уз помоћ наставника,  
опише ток Мартовских 

демонстрација, Априлског рата:; 
план 25 (напад и војно разбијање 
Југославије-1941), бомбардовање 

Београда, спаљивање Народне 
библиотеке; распад 

југословенске војске; 
Југословенска влада у 

избеглиштву) 
- Зна ко су:  Димитрије Љотић 

(вођа „Збора“), Боривоје 
Мирковић 

-Зна да, уз помоћ наставника,  

-Целовито, хронолошки 
повезано, течно, узрочно-

последично зна да исприча о 
судбини Југославије током 1941. 
уз показивање реченог на карти и 
повезивање ратних дешавања на 

Балкану са ствеким токовима 
рата 

- Целовито, хронолошки 
повезано, течно, узрочно-

последично зна да исприча о 
судбини Србије током 1941. уз 
показивање реченог на карти 
- Зна самостално на карти да 
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Југославије у Априлском рату, уз 
помоћ наставника 

- Зна на карти, уз помоћ наставника, да 
покаже окупациону поделу 

Југославије 1941 
- Зна када и где је створена Независна 
држава Хрватска-НДХ (1941-1945)-, 

Ко је њоме владао ( 
колаборационистичке снаге-усташе) и 

каква је та држава била по својој 
суштини (геноцидна творевина према 

Србима, Ромима и Јеврејима) 
-Зна ко је Душан Симовић 

 

опише Немачку окупациону 
власт у Србији 1941 

-Зна самостално на карти да 
покаже окупациону расподелу 

Југославије, НДХ, Ужичку 
републику... 

 
 

покаже окупациону расподелу 
Југославије и анализира је са 
становишта начина расподеле 
Југославије, интереса околних 

држава у тој расподели, позицију 
српског народа у расподели... 

 

Антифашистички покрети отпора, 
грађански рат у ослободилачком 

рату 

- Зна да именује два покрета отпора 
против окупатора: Југословенска 

војска у отаџбини (Драгољуб 
Михаиловић) и 

Народноослободилачка војска (Јосип 
Броз Тито) 

- Зна да наведе главне сличности и 
разлике између ова два покрета 

отпора, уз помоћ наставника; ко су 
вође, идеологија покрета, ко је 

победио на крају рата 
-Зна да на фотографијама препозна: 
Дражу Михаиловића и Јосипа Броза 

Тита 

- Зна да самостално опише 
Немачку окупациону власт у 

Србији 1941. (формирање Владе 
народног спаса; одмазде по 

Србији у јесен 1941; наредбу 
Немаца (о стрељању 100 Срба за 

једног убијеног и 50 за једног 
рањеног Немаца, Ужичка 

република, битка на Кадињачи) 
-Уме, уз помоћ наставника,  да 

попуни, упоредну табелу 
четничког и партизанског 
покрета на основу текста у 

књизи и пореди: време настанка 
покрета, идеолошку основу, 

националну и верску политику, 
будуће виђење државе, војну 

организацију, сарадњу са 
окупатором... 

-Уме да да лично виђење и 
тумачење потерница, које су 
Немци издали за Дражом и 

Титом 

-Израђује самостално семинарски 
рад: Упоредне биографије 
Драгољуба Михаиловића и 

Јосипа Броза Тита 
-Уме самостално да попуни 

упоредну табелу четничког и 
партизанског покрета на основу 
текста у књизи и пореди: време 
настанка покрета, идеолошку 
основу, националну и верску 

политику, будуће виђење државе, 
војну организацију, сарадњу са 

окупатором... 
- Уме да издвоји сличности  и 

разлике ова два покрета на 
основу упоредне табеле 

- Ума да аргументовано, јасно и 
прецизно бране своје ставове и 

критикују супротстављене 
ставове у форми дебате ( 

четници-партизани) 
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- Израђује, уз помоћ наставника, 
семинарски рад: Упоредне 

биографије Драгољуба 
Михаиловића и Јосипа Броза 

Тита 
 

Југословенско ратиште и завршна 
фаза рата 1943-1945. године 

- Зна да објасни шта је АВНОЈ и када 
су били Прво (1942) и Друго (1943) 

заседање АВНОЈa 
-Зна хронолошки редослед кључних 
војних операција 1943-1945 (Козара, 

Неретва, Сутјеска, Београдска 
операција, Сремски фронт и завршне 

операције за ослобођење земље (1944-
1945)) 

-Зна, уз помоћ наставника, да наведе 
основне потезе Ј.Б. Тита и комуниста 

(партизана) у овом периоду како у 
борби против Немаца тако и у 
освајању власти у Југославији 

(подршка Британаца на Техеранској 
конференцији; подршка 

комунистичког СССР-а, пристанак 
краља Петра II да именује Тита за 

главнокомандујућег свих 
антифашистичких снага у земљи) 

-Зна, уз помоћ наставника,  да 
опише ратне 1943-1945 године, 

(са нагласком на војним 
операцијама-Вајс I /II 

(1942/1943); Шварц I /II (1943); 
Београдска операција ( октобар 
1944); као и преговорима: Тито-
Шубашић (Вис и Београд), 1944 

и притисак Енглеза на краља 
Петра II да призна Тита за 

главнокомандујућег 
антифашистичких снага у 
Југославији,; савезничко 

бомбардовање српских градова,  
улазак Црвене армије у Србију; 
ослобођење Београда; Сремски 

фронт) и да покаже на карти 
-Зна да наведе прве органе 

власти будуће комунистичке 
Југославије ( НОО, НКОЈ-

Национални комитет ослобођења 
Југославије, као и како је текао 

обрачун са противницима 
револуције) 

- Уме да дискутује, 
аргументовано о позицији 

четника и партизана при крају 
рата (ко су  непријатељи 

фашиста, револуције, народа, 
позиција и утицај Енглеза, 
СССР-а и Црвене армије...) 

-Зна самостално  да опише ратне 
1943-1945 године и да их покаже 

на карти 
-Уме целовито и аргументовано 

да објасни долазак Тита и КПЈ на 
власт у Југославији: користећи 
стечена знања, као и знања о 

споразумима: Стаљин-Тито 1944. 
и Черчил-Тито 1944. 

-Зна ко су: Коча Поповић, Пеко 
Дапчевић 

- Има лични и аргументовани 
став о проблематичним и 

отвореним питањима Другог св. 
рата: о „савезничком 

бомбардовању“ Србије и Црне 
Горе 1944-те, узроку и 

последицама, зашто се о томе 
ћутало после рата, зашто није 

бомбардована НДХ, зашто 
Јасеновац није ослобођен, зашто 

је створен Сремски фронт... 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

639 

Биланс  рата  и  допринос  
Југославије  победи  

антифашистичке  коалиције 

- Зна да именује карактер НДХ 
(геноцидна творевина) и усташког 

покрета; ко је  био вођа (Анте 
Павелић);  зна да су постојали логори 
смрти  у НДХ (за децу Србе, Јевреје, 
Роме...) и зна да именује Јасеновац и 

да га покаже на карти 
- Зна ко су: Драгољуб Дража 

Михаиловић, Милан Недић, Јосип 
Бриз Тито, Анте Павелић 

-Зна да наведе основне последице 
Другог св. рата у Југославији 

-Препознаје геноцид –као појаву, 
спроведену у НДХ, на основу ППТ 

презентације Музеја жртава геноцида 
из Београда „Били су само деца“ 

-Израђује, уз помоћ наставника, ленту 
времена са најзначајнијим догађајима 

и личностима из Другог св. рата за 
Југославију 

-Зна датум ослобођења Југославије 
(15.мај 1945) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Зна да именује логоре смрти: 
Јасеновац, Стара Градишка, 

Јадовно,  Сајмиште, Бањица и да 
их покаже на карти 

-Зна да опише последице Другог 
св. рата у Југославији 

- Зна шта је масакр 
- Израђује самостално ленту 
времена са најзначајнијим 

догађајима и личностима за 
Југославију 

-Зна да опише геноцид у НДХ, 
узроке, ток, последице, Анте 
Павелић, Алојзије Степинац 

- Уме да уочи и опише поступке 
усташа у НДХ  на основу ППТ 

презентације Музеја жртава 
геноцида из Београда „Били су 

само деца“ 
- Зна да уз опис последица 

Другог св. рата у Југославији 
наведе и одговарајуће примере за 

то 
- Уме да, уз помоћ наставника, 

упореди појаве геноцида и 
холокауста у Европи и код нас 
-Уме уз помоћ наставника, да 
уради мапу ума Други светски 

рат у Југославији 

-Изражава свој став и мишљење о 
пристрасности која се испољава 

по питању броја жртава у 
Јасеновцу (Наставник упућује 

ученике на Зборник Музеја 
жртава геноцида у Београду, 

Геноцид у XX веку на 
југословенским просторима) 
- Уме самостално да упореди 

геноцид и холокауст у Европи и 
код нас 

-Уме самостално да уради мапу 
ума Други светски рат у 

Југославији 
-Уме да упореди Други светски 
рат у Југославији са Европом и 

светом 
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СВЕТ ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА 

ИС.1.1.5, уме да одреди којем историјском периоду припадају важне године из прошлости. 
ИС.1.1.6, препознаје значење основних појмова из историје цивилизације. 
ИС.1.1.8, именује најважније појаве из опште историје. 
ИС.1.1.9, зна на којем простору су се одиграле најважније појаве и догађаји из националне и опште историје. 
ИС.2.1.6, зна и разуме узроке и последице важних историјских прекретница из опште историје. 
ИС.3.1.3, зна специфичне детаље из националне и опште историје. 
ИС.3.2.7, уме да изрази став и мишљење о одређеном тумачењу историјског феномена и да одреди врсту пристрасности (манипулација, пропаганда, 
стереотип...). 

Послератни свет и његове 
супротности. Од ратног 

савезништва до хладног рата 

-Зна да наведе основне 
карактеристике света  после Другог 

св. рата: Хладни рат (1948-1989); 
Блоковска подела света: НАТО пакт 
(1949) и Варшавски уговор (1955); 
-Зна да наведе основне проналаске 
после Другог св. рата (пет по свом 

избору): клонирање, освајање 
космоса и информатичка револуција; 

-Зна да наведе дефиницију појма 
тероризам и на примерима из 

историје га препознаје 
- Зна узрок и смисао стварања 

Организације уједињених нација, 
1945.-наставак Друштва народа 
(1919) и покушај обезбеђивања 

система колективне безбедности 
-Зна ко су Мао Цедунг и Махатма 

Ганди, Владимир Путин 
 
 
 

- Зна да са карте прочита ко су 
чланови НАТО пакта, а ко 

Варшавског  уговора 
-Зна да објасни појмове: 

деколонизација, 
неоколонијализам 

-Зна да опише процес поделе 
Немачке 1945 и узроке настанка 

Берлинског зида (1961-1989) 
-Зна да наведе најпознатије 

терористичке нападе; атентат на 
Џона Кенедија (1963) и 

11.септембар 2001. напад на 
САД??? 

-Зна да објасни смисао 
организација: Савета 

безбедности, УНЕСКО-а и 
УНИЦЕФ-а 

-Зна да објасни појам „вето“, као 
и ко има то право у Савету 

безбености (повезати са 
примером одлучивања поводом 

бомбардовања Србије 1999) 
-Зна да опише послератну трку у 

наоружању и њене последице 
-Зна да наведе примере за 

-Зна да дефинише појмове и 
процесе: антиколонијализам и 
политику активне мирољубиве 

коегзистенције (Несврстане, које 
су углавном чиниле бивше 

колоније) и „разоружање“ у свету 
-Зна да објасни оружане сукобе 

који су избијали после Другог св. 
рата, а у 2/2 XX века су однели 
више живота него Други св.рат: 

примери Корејски рат (1950-
1953): Вијетнамски рат (1961-

1975) 
-Зна дефиницију појма тероризма 
и карактеристичне примере (код 

нас и у свету), као и ратове против 
терора ??? (оружани сукоби који 
су избили у периоду после пада 
Берлинског зида-Авганистан, 

Ирак, Алкаида...) 
-Зна ко су Фидел Кастро, Че 

Гевара, Нил Армстронг 
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деколонизацију ( Индија) и 
неоколонијализам, 

глобализацију, еколошке 
проблеме на земљи 

-Зна ко је Хари Труман 
-Самостално израђују ППТ о: 

научним достигнућима у 2/2 XX 
века; Музика и филм  у 2/2 XX... 

 

Европске интеграције – од идеје до 
реализације 

-Зна да наведе када је Дан ЕУ (9-мај, 
да је химна „Ода радости“) и која је 

химна ЕУ 
-Зна да објасну суштину 

функционисања ЕУ, уз помоћ 
наставника - (слабе унутрашње 
границе, а јаке спољне; строго 
контролисани путеви новца; 

монопол) 
 
 
 

-Зна да, уз помоћ наставника,  
наведе када је пао Берлински зид  

и које су његове најзначајније 
последице 

-Зна ко су:Никита Хрушчов, 
Борис Јељцин, Михаил 

Горбачов, Бил Клинтон, Џорџ 
Буш 

-Зна самостално да повеже 
појаве и објасни их: Пад 

Берлинског зида и уједињење 
Немачке (1989) са распадом 

СССР-а, а тиме и Варшавског 
пакта, а тиме  и демократске 
промене у Источној Европи 

 

-Зна да објасни суштину уговора у 
Мастрихту, 1992., проширења ЕУ, 

да их на карти покаже, 
- Зна самостално да уради  ППТ 
на тему: Настанак и развој - ЕУ 

 
 
 
 
 

ЈУГОСЛАВИЈА ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА 

ИС.1.1.7, именује најважније појаве из националне историје. 
ИС.1.1.9, зна на којем простору су се одиграле најважније појаве и догађаји из националне и опште историје. 
ИС.1.1.10, уме да наведе узроке и последице најважнијих појава из прошлости. 
ИС.1.2.3, препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми слике. 
ИС.1.2.4, уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми историјске карте у којој је наведена легенда.  
ИС.2.1.5, зна и разуме узроке и последице важних историјских феномена у националној историји. 
ИС.2.2.2, уме да закључи о којем историјском феномену је реч на основу карактеристичних сликовних историјских извора. 
ИС.3.1.1, уме да примени знање из историјске хронологије (уме прецизно да одреди којој деценији и веку, историјском периоду припада одређена 
година, личност и историјски феномен). 
ИС.3.1.3, зна специфичне детаље из националне и опште историје. 
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ИС.3.2.6, уме да издвоји разлике и сличности у тумачењима и изворима који се одно се на исту историјску појаву. 

Нова власт 

-Зна да наведе основне чињенице 
везане за Југословенску револуцију,  

уз помоћ  наставника (1945, 
успостављање власти на челу са 
Јосипом Брозом Титом  и КПЈ : 
29.новембар 1945-проглашење 

Републике; победа на изборима уз 
велике притиске, на почетку ослонац 

на СССР, а потом Сукоб са 
Информбироом (1948-1956)) 

-Зна да опише главне карактеристике 
покрета Несврстаности (кад се јавља, 

оснивачи и зашто се јавља) 
- Зна да, уз помоћ наставника,  опише 

послератни процес претварања 
приватне у државну својину, а потом 

у друштвену својину. 
- Зна дефиницију Самоуправљања, 

када је успостављено (1953 - фабрике 
радницима)  и Аграрне реформе 

(земља сељацима) 
-Зна да наведе поделу Југославије на 

6 република и 5 народа и да их 
покаже на карти Југолавије 
-Зна ко је Едвард Кардељ 

-Зна да наведе имена послератне 
Југославије 

-Зна ко су: Гамал Абдел Насер, 
Џавахарлал Нехру, Милован 
Ђилас,  Александар Ранковић 

-Зна да опише претварање 
приватне у државну, па у 

друштвену својину 
(Национализација;  Откуп (1945-

1955); Колективизација 1949.) 
- Зна да опише добре стране и 

слабости самоуправљања 
-Зна да опише обрачун са 

грађанском опозицијом крајем 
рата (убиства, губљење 

грађанских права, отпуштање са 
посла, уништавање 
документације...на 

примерима:владике Николаја 
Велимировића, Жанке Стокић, 
Михаила Миловановића-лок. 

историја) 
-Зна да, уз помоћ наставника,  

опише односе са СССР-ом, после  
Другог св. рата, сукоб са ИБ-ом; 
обрачун унутар КПЈ-Голи оток 

- Зна да наведе промене државног 
система (Влада 

ДФЈ/ФНРЈ/СФРЈ), као и суштину 
једнопартијског система (1945-

1990): КПЈ/СКЈ; СКОЈ 
-Уме да уочи и опише добре и 

лоше стране покрета 
Несврстаних 

 

- Зна ко је Марко Никезић 
-Зна да самостално опише односе 

са СССР-ом после  Другог св. 
рата, сукоб са ИБ-ом; обрачун 

унутар КПЈ-Голи оток 
-Уме целовито и критички да 

пранализира односе Југославије 
са Истоком и Западом у периоду 

од 1944-1956. 
-Уме критички да опише обрачун 
са „непријатељима револуције“,, 

мере које су против њих 
предузимане; 

национализација у Југославији 
(1946. и 1948) и повеже је са 

последицама које имамо данас-
наводни повраћај 

национализоване имовине 
 
 

Друштвени, економски, политички - Зна од када до када је - Зна да наведе самостално, бар -Зна ко су: Бранко Ћопић, 
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и културни развој – главни 
процеси и проблеми. Друштвена 

криза и пораз Југославије 

Социјалистичка Југославија 
постојала (од 1945 до 1991), каква је 
била по својом државном уређењу 

(федерација 6 република и 5 народа; 
република са доживотним 

председником државе) 
-Зна ко су Иво Андрић, Милош 
Црњански  и зашто су значајни 

-Зна да наведе, уз помоћ наставника,  
основне противуречности 

југословенског развоја 
(једнопартијски систем, 

самоуправљање, атеизам, одвајање 
Косова и Метохије од Србије, 
разбијање Србије) стварање 

политичких народа (Муслимана, 
Македонаца, Црногораца...) култ 

вође, братство-јединство... 
- Зна да репродукује дефиницију 

појмова партија и политичка 
организација и зна да их препозна на 
примерима, као и појмове избеглица 

и емигрант 
-Зна разлику између једнопартијског 

и вишепартијског система на 
примеру Југославије 

-Зна основне податке о атентату на 
Зорана Ђинђића, када је био и шта се 

тада десило  (2003) 
- Зна да наведе главне догађаје 90-их: 

(Економска блокада и санкције 
Србији и 

Ратови у Југославији (1991-1995): 

(разбијање и распад Југославије 

Рат у Словенији, Хрватској, Босни и 
Херцеговини, као и сукоби на Косову 

и Метохији и НАТО интервенција 

три противуречности 
југословенског развоја 

(једнопартијски систем, 
самоуправљање, атеизам, 

одвајање Косова и Метохије од 
Србије, разбијање Србије) 

стварање политичких народа 
(Муслимана, Македонаца, 
Црногораца...) култ вође, 

братство-јединство... 
- Зна које Добрица Ћосић 
- Зна да опише циљеве и 
последице Студентских 
демонстрација 1968. и 

демонстрација на Косову 1968. и 
1981. као и друге облике 

супротстављања једноумљу: 
филм, музика 

- Зна да опише противуречности 
економског развоја -

самоуправљање и животни 
стандард 

-Зна да именује најпознатије 
странке вишепартијског система у 
Србији од 1990/1991: СПС; СПО; 

ДС; ДСС; СРС; Г17 + 
-Зна, уз помоћ наставника, да 

опише  циљеве студенских 
демонстрација и грађанског 

отпора 90-их година у Србији 
- Уме, уз помоћ наставника,  да 

анализира податке из 
демографских података за 1991. и 

2001. годину 
- Зна ко су: Добрица Ћосић, 

Ибрахим Ругова 
-Уме, уз помоћ наставника, да 

Борислав Пекић, Тин Ујевић 
-Анализира позитивне и 

негативне стране Југословенског 
периода и Титовог управљања 

државом 
-Самостално израђује ППТ на 

тему „Спорт и култура у СФРЈ“, 
„Дан младости“, „Споменици 

револуције“... 
-Зна да опише главне догађаје 
90-их у Југославији, да повеже 

Дејтонску мировну 
конференцију, којом су се 
завршили ратови вођени за 

распад државе, а као последица 
ратова оформљен је Суд за ратне 

злочине у Хагу 
- Уме самостално да критички 

анализира спровођење 
југословенске идеје у пракси 

-Уме да целовито сагледа 
демографски губитак српског 

народа у XX –ом веку 
- Уме да анализира културно, 

економско и политичко стање у 
бившим  југословенским 

републикама кроз анализу 
дневне штампе, самостално 
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1999.) 
-Зна ко су: Фрањо Туђман, Слободан 

Милошевић, Алија Изетбеговић, 
Зоран Ђинђић, Војислав Коштуница, 

Борис Тадић 
-Уме да прочита податке из 

демографских података за 1991. и 
2001. годину 

-На датим чланцима из дневних 
новина, уз помоћ наставника, уме да 

увиди разлике или сличности у 
културном, економском и 

политичком стању у бившим  
југословенским републикама 

 

критички анализира спровођење 
југословенске идеје у пракси 
- Уме самостално да уочи и 

извлачи закључке из 
демографских табела  из 1991. и 

2001. године 
- Уме да анализира културно, 

економско и политичко стање у 
бившим  југословенским 

републикама кроз анализу дневне 
штампе, уз помоћ наставника 

 

Завршни час  

Модерно доба 

Систематизација знања кроз квиз, израду ленте времена, са најзначајнијим догађајима и личностима за овај 
период од средине XIX века до краја XX века, израду мапе ума, ППТ-а, паноа. 

 

 

ГЕОГРАФИЈА 

 
Циљ наставе географије  
Циљ наставе географијеје усвајање знања о природногеографским и друштвеногеографским објектима, појавама и процесима и 
њиховим међусобним везама и односима у међупростору. Настава географије треба да допринесе стварању реалне и исправне слике о 

свету као целини и месту и улози наше државе у свету. 
Задаци наставе географије су вишеструки. Настава географије треба да допринесе:  
 Упознавању ученика са сврхом, циљевима и задацима географије за осми разред; 
 Развијању сазнајне мотивације и подстицање спремности за учење, вредновање и неговање знања; 
 Развијање научне писмености; 
 Упознавање улоге и значаја међународних организација за решавање економских, социјалних, културних, и хуманитарних проблема 

у свету; 
 Развијању опште културе и образовања; 
 Развијање ставова о превентиви, заштити и унапређењу животне средине. 

Редни 

број 
НАСТАВНА ТЕМА 

Број 
часова 

Број 
Часова 

обраде 

1 Увод  у Географске садржаје 1 1 
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2 Геграфски положај, границе и величина Републике Србије   2 1 

3 Природне одлике Републике Србије  26 18 

4 Становништво и Насеља   9 5 

5 Привреда  Републике Србије  13 9 

6 Завичајна географија 6 4 

7 Срби ван граница Србије 6 3 

8 Србија у савременим интеграцијским процесима 
3 
 

2 
 

9 Годишња систематизација наставног градива 2  

 УКУПНО: 68 43 

 

 

 

 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ(СТАНДАРДИ) 
ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

I Увод у програмске 
садржаје 

-фронтални    

II Географски      
положај, границе и 
величина Србије 
-Географски положај, 
границе и величина 
Србије 
 
 
 
 

-фронтални, 
индивидуални, 
групни, рад у пару, 
ИКТ у настави 

ГЕ 1.1.3. препознаје 
и чита географске и 
допунске елементе 
карте 
 

ГЕ 2.1.3.  препознаје и 
објашњава географске 
чињенице - објекте, 
појаве, процесе и односе 
који су представљени 
моделом, сликом, 
графиком, табелом и 
схемом 
ГЕ 2.1.4.  приказује 
понуђене географске 
податке:на немој карти, 

ГЕ 3.1.1.  доноси 
закључке о 
просторним 
(топографским) и 
каузалним везама 
географских 
чињеница - објеката, 
појава, процеса и 
односа на основу 
анализе географске 
карте 
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картографским 
изражајним средствима 
(бојама,линијама,знацим
а...), 
графиком, табелом и 
схемом 

 

III Природне одлике 
Србије 
-Постанак 
итериторијални  
распоред главних 
рељефних целина 
-Панонски басен 
 *Панонска низија 
 *Јужни обод   
Панонског басена    
 -Планински рељеф 
Србије 
*Планински рељеф 
Србије и Српско- 
македонска маса 
*Динарске планине 
*Шарске планине, 
Косовска и Метохијска 
котлина 
*Карпатске и Балканске 
планине 
-Клима Србије 
*Климатски елементи и 
фактори 
*Климатске области, 
типови климе и њихове 
одлике 
-Воде Србије 
*Реке црноморског, 
јадранског и егејског 
слива 

-фронтални, 
индивидуални, 
групни, рад у пару, 
ИКТ у настави 

ГЕ 1.1.3. препознаје 
и чита географске и 
допунске елементе 
карте 
ГЕ 1.4.1.  препознаје 
основне природне и 
друштвене одлике 
наше државе  

ГЕ 2.1.3.  препознаје и 
објашњава географске 
чињенице - објекте, 
појаве, процесе и 
односе који су 
представљени моделом, 
сликом, графиком, 
табелом и схемом 
ГЕ 2.4.1.  описије  
природне и друштвене 
одлике наше државе и 
наводи  њене географске 
регије 

ГЕ 3.1.1.  доноси 
закључке о 
просторним 
(топографским) и 
каузалним везама 
географских 
чињеница - објеката, 
појава, процеса и 
односа на основу 
анализе географске 
карте 
ГЕ 3.4.1.  објашњава 
географске везе 
(просторне и 
каузалне, директне и 
индиректне) и 
законитости (опште 
и посебне) у нашој 
земљи и уме да 
издвоји географске 
регије 
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*Језера 
*Термоминералне воде 
-Земљиште и биљни и 
животињски свет 
*Земљиште 
*Биљни и животињски 
свет 
-Заштита природе 
*Заштита геонаслеђа, 
ваздуха, воде, земљишта 
и биљног и 
животињског света 
*Заштићени природни 
објекти и национални 
паркови Србије 
IV   Становништво и 
насеља Србије 
-Становништво: број, 
густина насељености, 
природни прираштај 
-Миграције 
становништва 
-Структура 
становништва 
-Народи и етничке 
заједнице у Србији 
-Насеља 

-фронтални, 
индивидуални, 
групни, рад у пару, 
ИКТ у настави 

ГЕ 1.3.1.   познаје 
основне појмове о 
становништву и 
насељима и уочава 
њихов просторни 
распоред 
 

ГЕ 2.3.1.  разликује и 
објашњава кретање 
становништва (природно 
и механичко) и 
структуре  
становништва 

ГЕ 3.3.1.  објашњава 
утицај  природних и 
друштвених фактора 
на развој и 
размештај 
становништва и 
насеља 
 

VПривреда Србије 
-Основне одлике и 
подела привреде 
-Пољопривреда 
*Пољопривреда: 
природни и друштвени 
услови за развој, мере за 
унапређење 
*гране пољопривреде 

-фронтални, 
индивидуални, 
групни, рад у пару, 
ИКТ у настави 

ГЕ 1.3.2.  дефинише 
појам привреде и 
препознаје 
привредне 
делатности и 
привредне гране 

ГЕ 2.3.2.  именује 
међународне 
организације у свету 
(EU, UNICEF, UN, 
UNESCO, FAO, Црвени 
крст 

ГЕ 3.3.2.  објашњава 
утицај  природних и 
друштвених фактора 
на развој и 
размештај привреде 
и привредних 
делатности 
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-Шумарство 
-Индустрија 
*Индустрија и 
рударство 
*Енергетика и 
прерађивачке гране 
тешке индустрије 
*Лака индустрија 
-Саобраћај 
*Саобраћај: подела, 
саобраћајна мрежа, 
услови, перспективе 
развоја, значај 
-Трговина 
*Трговина: унутрашња и 
спољна, обим и 
структура извоза и увоза 
-Туризам 
*Туризам: подела, 
услови за развој, 
туристичке регије и 
центри, привредни 
значај и перспективе 
развоја 
VI Завичајна географија 
-Појам завичаја, 
географски положај, 
величина, простирање и 
природне одлике 
-Врсте и типови насеља 
и становништво завичаја 
-Главне привредне 
делатности и гране и 
перспективе развоја 
завичаја 

-фронтални, 
индивидуални, 
групни, рад у пару, 
ИКТ у настави 

ГЕ 1.1.3. препознаје 
и чита географске и 
допунске елементе 
карте 
ГЕ 1.3.1.   познаје 
основне појмове о 
становништву и 
насељима и уочава 
њихов просторни 
распоред 
ГЕ 1.3.2.  дефинише 
појам привреде и 
препознаје 

ГЕ 2.1.3.  препознаје и 
објашњава географске 
чињенице - објекте, 
појаве, процесе и односе 
који су представљени 
моделом, сликом, 
графиком, табелом и 
схемом 
ГЕ 2.1.4.  приказује 
понуђене географске 
податке:на немој карти, 
картографским 
изражајним средствима 

ГЕ 3.1.1.  доноси 
закључке о 
просторним 
(топографским) и 
каузалним везама 
географских 
чињеница - објеката, 
појава, процеса и 
односа на основу 
анализе географске 
карте 
ГЕ 3.3.1.  објашњава 
утицај  природних и 



 
 

649 

привредне 
делатности и 
привредне гране 

(бојама, линијама, 
знацима...), графиком, 
табелом и схемом 
ГЕ 2.3.1.  разликује и 
објашњава кретање 
становништва (природно 
и механичко) и 
структуре становништва 
 

друштвених фактора 
на развој и 
размештај 
становништва и 
насеља 
ГЕ 3.3.2.  објашњава 
утицај  природних и 
друштвених фактора 
на развој и 
размештај привреде 
и привредних 
делатности 

VII Срби ван граница 
Србије 
-Срби у суседним 
државама 
-Срби у дијаспори 
 
 

-фронтални, 
индивидуални, 
групни, рад у пару, 
ИКТ у настави 

ГЕ 1.3.1.   познаје 
основне појмове о 
становништву и 
насељима и уочава 
њихов просторни 
распоред 
 

ГЕ 2.3.1.  разликује и 
објашњава кретање 
становништва (природно 
и механичко) и 
структуре становништва 
 

ГЕ 3.3.1.  објашњава 
утицај  природних и 
друштвених фактора 
на развој и 
размештај 
становништва и 
насеља 

VIII Србија у 
савременим 
интеграцијским 
процесима 
-Интеграцијски процеси 
у Европи и савременом 
свету и њихов значај 
-Сарадња наше земље с 
другим државама и 
међународним 
организацијама 

-фронтални, 
индивидуални, рад 
у пару, групни, 
ИКТ у настави 

ГЕ 1.3.2.  дефинише 
појам привреде и 
препознаје 
привредне 
делатности и 
привредне гране 

ГЕ 2.3.2.  именује 
међународне 
организације у свету 
(EU, UNICEF, UN, 
UNESCO, FAO, Црвени 
крст) 

ГЕ 3.3.2.  објашњава 
утицај  природних и 
друштвених фактора 
на развој и 
размештај привреде 
и привредних 
делатности 
ГЕ 3.4.2.  објашњава 
географске везе 
(просторне и 
каузалне, директне и 
индиректне) и 
законитости (опште 
и посебне) у Европи 
и уме да издвоји 
географске регије 

Годишња 
систематизација 
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наставног градива 

 

Начин остваривања програма  

Програмски садржаји географије резултат су захтева времена, најновијих достигнућа у науци и примерени су развојним 
способностима ученика  
Наставне теме су логички распоређене, а обрађују садржаје из  регионалне географије и пружају ученицима основна 
знања за брже и лакше разумевање градива.  
Приликом израде планова рада (глобалног и оперативног) треба предвидети око 60% часова за обраду новог градива и 
око 40% за друге типове часова, укључујући и излазак у природу. Излазак у природу подразумева  посматрања и праћења 
природних појава и процеса .  
Концепција програма пружа широке могућности за примену различитих наставних метода, као и употребу информационих 
технологија. Избор наставних метода зависи од циља и задатка наставног часа и опремљености кабинета. Избор облика 
рада је препуштен наставнику. Наставници треба да препознају различите нивое знања ученика; да настоје да побољшају 
квалитет и проверавају резултате учења.  
Наставник за припрему рада на часу треба да користи уџбеник одобрен од стране Министарства просвете и спорта и да 
се усавршава пратећи акредитоване семинаре и најновију стручну литературу.  

 
ФИЗИКА  
.  
Оперативни задаци 
Ученик треба да: 
-разликује физичке величине које су одређене само бројном вредношћу (време,маса,температура,рад,енергија,количина наелектрисања,електрични 
напон,струја) од оних које су дефинисане интезитетом,правцем и смером (брзина,убрзање,сила,јачина електричног и магнетног поља), 
-уме  да слаже и разлаже силу,јачину електричног поља... 
-разликује различите врсте кретања (транслаторно,осцилаторно,таласно) и да зна њихове карактеристике, 
-зна основне карактеристике звука и светлости, 
-зна да је брзина светлости у вакуму највећа постојећа брзина у природи,разуме да је рад силе једнак промени енергије и на нивоу примене користи 
трансформацију енергије у рад и обрнуто, 
-примењује законе одржања (масе,енергије,количине наелектрисања), 
-зна услове за настанак струје и Омов закон, 
-прави разлику између температуре и топлоте, 
-уме да рукује мерним инструментима, 
-користи јединице Међународног система (SI) за одговарајуће физичке величине. 
 
 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ (СТАНДАРДИ) 

ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ 

ОСЦИЛАТОРНО И - Разговор 1.2.1. Ученик уме да препозна 2.2.3. Ученик уме да препозна 3.2.2. Ученик уме да примени односе 
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ТАЛАСНО 
КРЕТАЊЕ 

- Демострације 
- Огледи 
- Израда 
различитих 
типова задатака  
- Вршњачко 
учење 
- Подстицање 
саморегулисаног 
учења  

врсту кретања према облику 
путање. 
  

основне појмове које описује 
осцилаторно кретање ,зна шта је 
равнотежни положај, амплитуда, 
период осциловања... 
 

измећу физичких величина које описују 
осцилаторно креттање. (однос периода 
осциловања, фреквенције и броја 
осцилација код осцилатора, то јест везу 
периода осциловања и дужине 
математичког клатна, уме да израчуна 
вредност периода и фреквенције ако су дати 
број осцилација и време). 
3.2.3. Ученик зна како се мењају положај и 
брзина при осцилаторном кретању 
(математ.клатна и тега на опрузи), зна да је 
брзина тела највећа при пролазу кроз 
равнотежни положај а да је једнака нули кад 
се налази у амплитудном положају. 
3.2.4. Ученик зна основне физичке величине 
које описују таласно кретање ,зна шта је 
таласна дужина и зна да  је препозна на 
графички приказаном таласу, зна да 
израчуна период и фреквенцију таласа и зна 
шта је амплитуда таласа. 
3.2.5. Ученик уме да препозна основне 
особине звука, зна да звук представља 
механички талас који се простире у свим 
срединама различитим брзинама. 

СВЕТЛОСНЕ 
ПОЈАВЕ 

- Разговор 
- Демострације 
- Огледи 
- Израда 
различитих 
типова задатака  
- Вршњачко 
учење 
- Подстицање 
саморегулисаног 
учења 

  3.2.5. Ученик уме да препозна особине 
светлости, зна да светлост представља 
електромагнетни талас који се простире 
кроз вакуум  брзином који износи 
300000km/s и да је то највећа могућа брзина. 
3.2.6. Ученик зна како се прелама и одбија 
светлост, разуме да је тело видљиво само 
ако светлосни зраци који падају на тело 
одбијају се од њега и долазе до ока 
посматрача, зна закон одбијања светлости, 
зна да је положај лика предмета у води 
померен у односу на стварни положај 
предмета због преламања светлости, зна да 
лупа, микроскоп и телескоп преламају 
светлост и да их користимо за увећање лика. 

ЕЛЕКТРОСТАТИКА 

- Разговор 
- Демострације 
- Огледи 

1.1.2. Ученик уме да препозна 
смер деловања 
електростатичке силе, зна да 

2.4.1. Ученик уме да користи 
важније изведене јединице Si 
система и зна њихове ознаке.(за 
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- Израда 
различитих 
типова задатака  
- Вршњачко 
учење 
- Подстицање 
саморегулисаног 
учења 

тела могу бити позитивно или 
негативно наелектрисана и на 
основу тога препознаје када је 
узајамно деловање између два 
тела привлачно односно 
одбојно и да ће интеракција 
бити најјача у случају када су 
наелектрисана тела међусобно 
најближа. 

кол.наелектрисања,електрични 
потенцијал...) 
 

ЕЛЕКТРИЧНА 
СТРУЈА 

- Разговор 
- Демострације 
- Огледи 
- Израда 
различитих 
типова задатака  
- Вршњачко 
учење 
- Подстицање 
саморегулисаног 
учења 

1.3.1. Ученик уме да препозна 
да струја тече само кроз 
проводне материјале. Пример: 
Да би струја текла кроз 
течност она мора бити 
проводна или да струјно коло 
може да се затвори металним 
новчићем а не гумицом. 
1.4.1. Ученик уме да чита 
мерну скалу и зна да одреди 
вредност најмањег подеока, 
користи уређаје за мерење: 
амперметре и волтметре и зна 
да запише измерену бројну 
вредност са одговарајућом 
јединицом мере. 
1.4.2. Ученик уме да препозна  
инструменте за мерење јачине 
струје и напона, препознаје да 
се јачина струје мери 
ампереметром а напон 
волтметром. 
1.4.3. Ученик зна да користи 
основне јединице за: јачину 
струје, напон, рад и снагу 
електричне струје. 
. 

2.3.1. Ученик зна да разликује 
електричне проводнике и 
изолаторе, зна да метали  и водени 
раствори неких супстанција као и 
гасови при одређеним условима 
могу да проводе електричну 
струју. 
2.3.2. Ученик зна називе основних 
елемената електричног кола(извор 
струје, прекидач, проводник и 
отпорник) и зна да их препозна у 
простом колу. 
2.3.3. Ученик уме да препозна да 
ли  су извори напона везани редно 
или паралелно, зна да се за 
повећање напона користи редна 
веза, на пример зна да повеже три 
идентичне батерије како би добио 
три пута већи напон, зна да се 
редна веза остварује везивањем 
позитивног пола једног извора за 
негативни пол следећег извора, да 
се паралелна веза остварује 
везивањем свих позитивни полова 
у једну тачку а свих негативних у 
другу. 
2.3.4. Ученик уме да израчуна 
јачину струје, отпор или напон ако 
су познате друге две (користи 
образац I=U/R). 
2.3.5. Ученик уме да препозна 
топлотне ефекте електричне 
струје, да може да се користи за 

3.3.1. Ученик зна како се везују отпорници и 
инструменти у електричном колу, зна да се 
отпорници могу везати редно и паралелно, 
да се амперметар везује редно а волтметар 
паралелно у струјно коло.. 
3.4.2. Ученик уме да мери јачину струје и 
напон у електричном колу. 
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грејање. 
2.3.6. Ученик разуме појмове 
енергије и снаге електричне струје, 
зна да се електрични уређаји 
карактеришу електричном снагом 
која се изражава у киловатима, 
разуме да потршња електрична 
енергије зависи од снаге уређаја и 
времена коришћења и изражава се 
у KWh. 
2.4.1. Ученик зна да користи 
важније изведене јединице Si 
система и зна њихове ознак. 
(јачина струје, напон, снага) 
2.4.3. Ученик уме да користи 
префиксе мили и кило и уме да да 
претвара јединице. 
2.5.2. Ученик уме да препозна да 
се у уређајима и процесима у 
којима постоји механичко кретање 
електрична енергија троши на 
механички рад (електромотор). 

МАГНЕТНО ПОЉЕ 

- Разговор 
- Демострације 
- Огледи 
- Израда 
различитих 
типова задатака  
- Вршњачко 
учење 
- Подстицање 
саморегулисаног 
учења 

1.1.2. Ученик уме да препозна 
смер деловања магнетне силе, 
зна да стални магнети имају 
два пола N и S и да магнетно 
деловање може бити 
привлачно и одбојно. 
1.3.2. Ученик уме да препозна 
магнетне ефекте електричне 
струје, препознаје да се калем 
кроз који протиче струја 
понаша као шипкасти магнет, 
да при престанку протицања 
струје калем губи магнетна 
својства. 

2.5.2. Ученик уме да препозна 
појаве код којих се електрична 
струја троши на механички рад 
(деловање магнетног поља на 
проводник са струјом). 
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ЕЛЕМЕНТИ 
АТОМСКЕ И 
НУКЛЕАРНЕ 

ФИЗИКЕ 

- Разговор 
- Демострације 
- Израда 
различитих 
типова задатака  
- Вршњачко 
учење 
- Подстицање 
саморегулисаног 
учења 

   

Физика и савремени 
свет 

- Разговор 
 

   

 
Начин остваривања програма 
Из физике су одабрани само они наставни садржаји које на одређеном нивоу могу да усвоје сви ученици ОШ.Од свих метода  логичког закључивања  
које се користе  у физици,оченицима О.Ш. најприступачније је индуктивни метод при проналажењу и формулисању основних закона физике.Увођење 
једноставних експеримената за деминсртирање физичких појава има за циљ враћање огледа у наству физике,развијање радозналости и интереса за 
физику  и истраживачки приступ природним наукама.Једноставне експерименте могу да изводе сами ученици на часу или код куће користећи 
материјал или предмете из свакодневног живота. 
Свака тематска целина обрађује се оним радоследом који је назначен у програму.Унутар сваке теметске целине ,после поступног и аналитичког 
излагања,кроз систематизацију и обнављање,врши се синтеуа битних чињеница и закључака,и кроз њихово обнављање омогућава се ученицима 
разумевање и трајно усвајање.При обради садржаја сваке теме,на сваком часу део времена  се користи за обнављање. 
Да би се циљеви и задаци наставе физике остварили у целини неопходно је да ученици активно учествују у свим облицима наставног процеса. 
При решавању рачунских задатака прво сагледати физичке сарджаје па затим прећи на математичко формулисање и израчунавање.Решавање задатака 
одвија се кроз  три етапе:физичка анализа задатака,матеметичко израчунавање и дискусија резултата. 
Час експерименталних вежби састији се из уводног дела,мерња и записивања резултата мерења. 
Битан облик рада су домаћи задаци,који се планирају за час. 
Наставник континуирано прати рад сваког ученика кроз непрекидну контролу његових усвојених знања,стечених на основу свих облика 
наставе:демонсртационих огледа,предавања,решавања квантитативних и квалитативних задатака и лабораторијских вежби. 
Образовни стандарди који се односе на компетенције које се стичу током изучавања предмета физика у основном образовању су ФИ. 1.7.1, 1.7.2, 2.6.1, 
2.6.2, 2.6.3, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 3.7.1, 3.7.2.  Ови стандарди су из области Експеримент и Математичке основе физике и налазе се у свакој наставној 
теми јер нису везани за специфичан садржај него за компетенције које се развијају стално. 
1.7.1 Ученик поседује мануелне спосбности потребне за рад у лабораторији. 
1.7.2 Ученик уме да се придржава основних правила понашања у лабораторији. 
2.6.1 Ученик разуме и примењује основене математичке формулације односа и законитости у физици, нпр. директну и обрнуту пропорционалност. 
2.6.2 Ученик уме да препозна векторске величине. 
2.6.3 Ученик уме да користи и интерпретира табеларни и графички приказ зависности физичких величина. 
2.7.1 Ученик уме табеларно и графички да прикаже резултате посматрања и мерења. 
2.7.2 Ученик уме да врши једноставна уопштавања и систематизацију резултата. 
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2.7.3 Ученик уме да реализује експеримент по упутству. 
3.7.1 Ученик уме да донесе релевантан закључак на основу резултата мерења. 
3.7.2 ученик уме да препозна питање на које можемо да одговоримо посматрањем или експериментом. 
 
МАТЕМАТИКА 

Циљеви и задаци 

Ученике треба оспособити да: 
-примењују Талесову теорему у конкретним проблемима,да примењују сличност троуглова,као и примена сличности на правоугли 
троугао 

-  умеју да  решавају линеарне једначине (неједначине)  и системе линеарних једначина с једном и са две непознате на основу 
еквивалентних трансформација, као и да решења тумаче графички; 
-одговарајуће текстуалне задатке изразе математичким језиком и реше их користећи једначине и неједначине; 
-уоче функционалне зависности  и  да их приказују на различите начине тј. да схвате појам функције и њеног графика; 
-овладају појмом функције упознавањем тј. усвајањем линеарне функције и њених својстава, тако да могу да цртају и читају разне 
графике линеарне функције; 
 -умеју да тумаче податке представљене различитим дијаграмима и табелама;  
- умеју да састављају табеле и цртају одговарајуће графиконе-дијаграме разних стања, појава и процеса; умеју да израчунају медијану и 
да је користе; 
- схвате међусобне односе тачака, правих и равни у простору; 
- науче најбитније чињенице о пројекцијама на раван; 
- науче елементе и својства геометријских тела (призма, пирамида, ваљак, купа и лопта); умеју да цртају мреже  и да израчунавају 
површину и запремину тела; 
- примењују знања о геометријским телима у пракси, повезујући садржаје математике и других области; 
 

 

Р/
б 

Наставна тема Укупан број часова Број часова обраде 
Број часова 

вежбе 

1. Сличност троуглова 8 3 5 

2. Тачка,права,раван 12 6 6 

3. 
Линеарне једначине и неједначине 
с’једном непознатом 

16 5 11 

4. Призма 14 6 8 

5. Пирамида 17 5 12 
6. Линеарна функција 12 6 6 

7. 
Графичко представљање 
статистичких података 

8 4 4 

8. Систем линеарних једначина са две 12 6 6 
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непознате 
9. Ваљак 11 3 8 
10
. 

Купа 11 4 7 

11
. 

Лопта 7 3 4 

12
. 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ СА 
ИСПРАВКАМА 

8 4 4 

 

НАСТАВНА 
ТЕМА 

НАЧИНИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 

основни средњи напредни 

1.СЛИЧНОСТ 
ТРОУГЛОВА 

- Талесова 
теорема 
-Последице 
Талесове теореме 
-Сличност 
троуглова   

-фронтални 
-индивидуални 
-рад у пару 
-групни 
-мултимедијална 
настава 

- - 3.3.6.уме да примени 
подударност и сличност 
троуглова, повезујући тако 
разна својства геометријских 
објеката; 

2.ТАЧКА, 
ПРАВА, РАВАН 

-Тачке и праве; 
Тачке и равни 
- Однос између 
правих 
- Однос међу 
равнима; Диедар 
- Ортогонална 
пројекција 
-Рогаљ; Полиедар 

-фронтални 
-индивидуални 
-рад у пару 
-групни 
-мултимедијална 
настава 
 

- - - 

3.ЛИНЕАРНЕ 
ЈЕДНАЧИНЕ И 
НЕЈЕДНАЧИНЕ 
СА ЈЕДНОМ 

-фронтални 
-индивидуални 
-групни 
-тематске надеље 

1.2.1. решава 
линеарне једначине у 
којима се непозната 

појављује само у 
једном члану; 

2.2.1. решава линеарне 
једначине и системе 
линеарних једначина са две 
непознате; 

2.2.5. користи једначине у 

3.2.1. саставља и решава 
линеарне једначине и 
неједначине и системе 
линеарних једначина са две 
непознате;  
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НЕПОЗНАТОМ 

- Линеарна 
једначина; 
Еквивалентност 
једначина 
-Решавање и 
примена 
линеарних 
једначина са 
једном 
непознатом 
- Линеарна 
неједначина; 
Еквивалентност 
неједначина 
- Решавање 
линеарних 
неједначина са 
једном 
непознатом 

 једноставним текстуалним 
задацима; 

3.2.5. користи једначине, 
неједначине и системе 

једначина решавајући и 
сложеније текстуалне задатке 

4.ПРИЗМА 

- Призма - појам и 
оособине 
-Дијагонални 
пресеци призме 
-Површина и 
запремина 
четворостране 
призме 
- Површина и 
запремина 
тростране призме 
-Површина и 
запремина 
шестостране  
призме 

-фронтални 
-индивидуални 
-рад у пару 
-групни 
-мултимедијална 
настава 
-угледни час 

1.3.4. влада 
појмовима: коцка и 
квадар (уочава 
њихове моделе у 
реалним ситуацијама, 
зна њихове основне 
елементе и уме да их 
обележи и рачуна 
њихову површину и 
запремину); 
1.4.1. користи 
одговарајуће јединице 
за мерење дужине, 
површине, запремине, 
масе,времена и 
углова; 
1.4.2. претвори веће 
јединице дужине,масе 
и времена у мање; 

2.3.4.влада појмовима: призма 
и пирамида, рачуна њихову 
површину и запремину када 
су неопходни елементи 
непосредно дати у задатку; 
2.4.1. пореди величине које су 
изражене различитим мерним 
јединицама за дужину, 
површину, запремину, углове, 
време и масу; 
2.4.2. претвори износ једне 
валуте у другу правилно 
постављајући одговарајућу 
пропорцију; 
2.4.3. дату величину искаже 
приближном вредношћу; 
 

3.3.4. рачуна површину и  
запремину призме и пирамиде, 
укључујући случајеве када 
неопходни елементи нису 
непосредно дати; 
3.4.1. по потреби претвара 
јединице мере, рачунајући са 
њима; 
3.4.2. уме да процени и 
заокружи дате податке и 
рачуна са таквим приближним 
вредностима; изражава оцену 
грешке (нпр. мање од 1 динар, 
1cm,1 g); 
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1.4.3. користи 
различите апоене 
новца; 
1.4.4. при мерењу 
одабере одговарајућу 
мерну јединицу; 
заокружује величине 
исказане датом 
мером; 

5.ПИРАМИДА 

- Пирамида - 
појам и особине 
-Површина и 
запремина 
четворостране 
пирамиде 
- Површина и 
запремина 
тростране 
пирамиде 
- Површина и 
запремина 
шестостране  
пирамиде 

-фронтални 
-индивидуални 
-рад у пару 
-мултимедијална 
настава 
 

1.4.1. користи 
одговарајуће јединице 
за мерење дужине, 
површине, запремине, 
масе,времена и 
углова; 
1.4.2. претвори веће 
јединице дужине,масе 
и времена у мање; 
1.4.3. користи 
различите апоене 
новца; 
1.4.4. при мерењу 
одабере одговарајућу 
мерну јединицу; 
заокружује величине 
исказане датом 
мером; 
 

2.3.4.влада појмовима: призма 
и пирамида, рачуна њихову 
површину и запремину када 
су неопходни елементи 
непосредно дати у задатку; 
2.4.1. пореди величине које су 
изражене различитим мерним 
јединицама за дужину, 
површину, запремину, углове, 
време и масу; 
2.4.2. претвори износ једне 
валуте у другу правилно 
постављајући одговарајућу 
пропорцију; 
2.4.3. дату величину искаже 
приближном вредношћу; 

3.3.4. рачуна површину и  
запремину призме и пирамиде, 
укључујући случајеве када 
неопходни елементи нису 
непосредно дати;  
3.4.1. по потреби претвара 
јединице мере, рачунајући са 
њима; 
3.4.2. уме да процени и 
заокружи дате податке и 
рачуна са таквим приближним 
вредностима; изражава оцену 
грешке (нпр. мање од 1 динар, 
1cm,1 g); 

6.ЛИНЕАРНА 
ФУНКЦИЈА 

-Линеарна 
функција - 
основни појмови 
- Одређивање 
вредности 
функција и 
цртање графика 
функције 
- Нула функције 

-фронтални 
-индивидуални 
-рад у пару 
-групни 
-тематске надеље 

1.2.4. одреди вредност 
функције дате 
таблицом или 
формулом; 
 

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; 

3.2.4. разликује директно и 
обрнуто пропорционалне 
величине и то изражава 
одговарајућим записом; зна 
линеарну функцију и 
графички интерпретира њена 
својства; 
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- Неке особине 
графика линеарне 
функције 

7.ГРАФИЧКО 
ПРЕДСТАВЉА
ЊЕ 
СТАТИСТИЧКИ
Х ПОДАТАКА 

- Представљање 
зависних 
величина 
табеларно и у 
координатном 
систему 
- Графичко 
представљање 
статистичких 
података у облику 
дијаграма 
-Средња вредност 
и медијана 
-Поређење 
података са 
средњом 
вредношћу 

-фронтални 
-индивидуални 
-мултимедијална 
настава 
-тематске надеље 
 

- - - 

8.СИСТЕМИ 
ЛИНЕАРНИХ 
ЈЕДНАЧИНА 
СА ДВЕ 
НЕПОЗНАТЕ 

-Системи две 
линеарне 
једначине са две 
непознате 
- Графички приказ 
система две 
једначине са две 

-фронтални 
-индивидуални 
-рад у пару 
-тематске надеље 
 

- 2.2.1. решава линеарне 
једначине и системе 
линеарних једначина са две 
непознате; 
 

3.2.1. саставља и решава 
линеарне једначине и 
неједначине и системе 
линеарних једначина са две 
непознате; 
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непознате 
-Решавање 
система методом 
замене 
-Решавање 
система методом 
супротних 
коефицијената 
- Примена система 
линеарних 
једначина 
9.ВАЉАК 

- Ваљак - појам и 
особине 
- Осни пресек 
ваљка 
- Површина ваљка 
-Запремина ваљка 
-Примена 
површине и 
запремине ваљка 
у практичним 
задацима 

-фронтални 
-индивидуални 
-мултимедијална 
настава 
-тематске надеље 
 

1.3.5. влада 
појмовима:купа, 
ваљак и лопта (уочава 
њихове моделе у 
реалним ситуацијама, 
зна њихове основне 
елементе); 
1.4.1. користи 
одговарајуће јединице 
за мерење дужине, 
површине, запремине, 
масе,времена и 
углова; 
1.4.2. претвори веће 
јединице дужине,масе 
и времена у мање; 
1.4.3. користи 
различите апоене 
новца; 
1.4.4. при мерењу 
одабере одговарајућу 
мерну јединицу; 
заокружује величине 
исказане датом 
мером; 

2.3.5. рачуна површину и 
запремину ваљка, купе и 
лопте када су неопходни 
елементи непосредно дати у 
задатку; 
2.4.1. пореди величине које су 
изражене различитим мерним 
јединицама за дужину, 
површину, запремину, углове, 
време и масу; 
2.4.2. претвори износ једне 
валуте у другу правилно 
постављајући одговарајућу 
пропорцију; 
2.4.3. дату величину искаже 
приближном вредношћу; 
 

3.3.5. рачуна површину и 
запремину ваљка, купе и 
лопте, укључујући случајеве 
када неопходни елементи 
нису непосредно дати; 
3.4.1. по потреби претвара 
јединице мере, рачунајући са 
њима; 
3.4.2. уме да процени и 
заокружи дате податке и 
рачуна са таквим приближним 
вредностима; изражава оцену 
грешке (нпр. мање од 1 динар, 
1cm,1 g); 

10.КУПА 

-Купа - појам и 
особине 

-фронтални 
-индивидуални 
-мултимедијална 

1.3.5. влада 
појмовима:купа, 
ваљак и лопта (уочава 
њихове моделе у 

2.3.5. рачуна површину и 
запремину ваљка, купе и 
лопте када су неопходни 
елементи непосредно дати у 

3.3.5. рачуна површину и 
запремину ваљка, купе и 
лопте, укључујући случајеве 
када неопходни елементи 
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- Осни пресек 
купе 
- Површина купе 
- Запремина купе 
- Примена 
површине и 
запремине купе у 
практичним 
задацима 

настава 
-тематске надеље 
 

реалним ситуацијама, 
зна њихове основне 
елементе); 
1.4.1. користи 
одговарајуће јединице 
за мерење дужине, 
површине, запремине, 
масе,времена и 
углова; 
1.4.2. претвори веће 
јединице дужине,масе 
и времена у мање; 
1.4.3. користи 
различите апоене 
новца; 
1.4.4. при мерењу 
одабере одговарајућу 
мерну јединицу; 
заокружује величине 
исказане датом 
мером; 

задатку; 
2.4.1. пореди величине које су 
изражене различитим мерним 
јединицама за дужину, 
површину, запремину, углове, 
време и масу; 
2.4.2. претвори износ једне 
валуте у другу правилно 
постављајући одговарајућу 
пропорцију; 
2.4.3. дату величину искаже 
приближном вредношћу; 
 
 

нису непосредно дати; 
3.4.1. по потреби претвара 
јединице мере, рачунајући са 
њима; 
3.4.2. уме да процени и 
заокружи дате податке и 
рачуна са таквим приближним 
вредностима; изражава оцену 
грешке (нпр. мање од 1 динар, 
1cm,1 g); 

 

11.ЛОПТА 

- Лопта - појам и 
особине 
-Површина лопте 
- Запремина лопте 

-фронтални 
-индивидуални 
-мултимедијална 
настава 
-тематске надеље 
 

1.3.5. влада 
појмовима:купа, 
ваљак и лопта (уочава 
њихове моделе у 
реалним ситуацијама, 
зна њихове основне 
елементе); 
1.4.1. користи 
одговарајуће јединице 
за мерење дужине, 
површине, запремине, 
масе,времена и 
углова; 
1.4.2. претвори веће 
јединице дужине,масе 
и времена у мање; 
1.4.3. користи 
различите апоене 
новца; 
1.4.4. при мерењу 

2.3.5. рачуна површину и 
запремину ваљка, купе и 
лопте када су неопходни 
елементи непосредно дати у 
задатку; 
2.4.1. пореди величине које су 
изражене различитим мерним 
јединицама за дужину, 
површину, запремину, углове, 
време и масу; 
2.4.2. претвори износ једне 
валуте у другу правилно 
постављајући одговарајућу 
пропорцију; 
2.4.3. дату величину искаже 
приближном вредношћу 

3.3.5. рачуна површину и 
запремину ваљка, купе и 
лопте, укључујући случајеве 
када неопходни елементи 
нису непосредно дати; 
3.4.1. по потреби претвара 
јединице мере, рачунајући са 
њима; 
3.4.2. уме да процени и 
заокружи дате податке и 
рачуна са таквим приближним 
вредностима; изражава оцену 
грешке (нпр. мање од 1 динар, 
1cm,1 g); 
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одабере одговарајућу 
мерну јединицу; 
заокружује величине 
исказане датом 
мером; 

 

 

 

 

БИОЛОГИЈА    

Циљ и задаци биологије у осмом разреду: 
Циљ наставе биологије јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и научну писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих 
Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје 
мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да усвајањем образовно-васпитних 
садржаја развијају знања, вештине и умења из области екологије и заштите животне средине, уз примену концепта одрживог развоја. 
Задаци наставе биологије су: 
-стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе биологије сврха, циљеви и задаци образовања, као и 
циљеви наставе биологије буду у пуној мери реализовани 
-упознавање еколошких појмова 
-образовање за животну средину 
-развијање потреба и могућности личног ангажовања у заштити животне средине 
-усвајање и примена принципа одрживости, етичности и права будућих генерација на очувану животну средину. 
 

Р.Б. Наставна тема Обрада Понављ. Вежбе Провера УКУПНО 

I Увод  2 2 / / 4 

II 
Екологија и животна 
средина 

11 7 / 1 19 

III 

Угрожавање, заштита и 
унапређивање екосистема - 

животне средине 

10 4 4 1 19 

IV 

Глобалне последице 
загађивања животне 
средине 

5 3 1 / 9 

V 
Животна средина и 
одрживи развој 5 1 4 1 11 
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VI 
Животна средина,здравље и 
култура живљења 

3 2 1 / 6 

УКУПНО: 36 19 10 3 68 

 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 

основни средњи напредни 

I Увод 

-услови живота на 
Земљи 
-разноврсност живог 
света 
 

-фронтални 
-индивидуални 
- групни 
- рад у пару 
-ПП презентације 
-провера и 
примена знања 

1.3.8. зна основне научне чињенице о 
еволуцији живота на Земљи 
1.3.9. зна да живот на Земљи има 
заједничко порекло са чијом се историјом 
можемо упознати на основу фосилних 
записа 
 

2.3.5. уочава да постоје разлике 
између јединки исте врсте и 
различитих врста и зна да су оне 
настале деловањем еволуционих 
механизама 
 

 
 

II Екологија и 
животна средина 

-основни појмови 
екологије 
-односи исхране у 
екосистему 
-пренос енергије и 
кружење материје 
-основни биоми на 
Земљи 
 

-фронтални 
-индивидуални 
- групни 
- рад у пару 
-ПП презентације 
-провера и 
примена знања 
 

1.1.5. зна да постоје просторне и 
временске промене код живих бића и 
познаје основне чињенице о томе 
1.2.5. разуме да је за живот неопходна 
енергија коју организми обезбеђују 
исхраном 
1.2.7. зна да организми функционишу као 
независне целине у сталној интеракцији 
са околином 
1.4.1. препознаје основне еколошке 
појмове (животна средина, станиште - 
биотоп, животна заједница - биоценоза, 
популација, еколошка ниша, екосистем, 
биом, биосфера) и зна најопштије 
чињенице о њима 
1.4.2. препознаје утицаје појединих 
абиотичких и биотичких фактора на 
организме и популације 
1.4.3. уме на задатом примеру да одреди 
материјалне и енергетске токове у 
екосистему, чланове ланаца исхране и 
правце кружења најважнијих супстанци 
(воде, угљеника, азота) 

2.4.1. употребљава еколошке појмове 
у опису типичних ситуација у 
природи 
2.4.2. зна и правилно именује делове 
екосистема, заједница и популација и 
зна да опише везе између делова 
2.4.3. уме да на разноврсним 
примерима одреди основне 
материјалне и енергетске токове у 
екосистему, основне односе исхране и 
најважнија својства биоценоза и 
популација 
2.4.4. зна да у природи постоји 
кружење појединих супстанци (воде, 
угљеника и азота) 
2.4.5. препознаје различите биоме и 
зна њихов основни распоред на земљи 
2.4.6. препознаје животне услове који 
владају у појединим екосистемима 
Европе и света и карактеристичне 
представнике врста које их насељавају 
 

3.1.5. уме да објасни везу између 
промена у просторном и временском 
окружењу и промена које се дешавају 
код живих бића у комплексним 
ситуацијама у сложенијим 
заједницама 
3.4.1. уме да објасни како различити 
делови екосистема утичу један на 
други као и међусобне односе 
популација у биоценози 
3.4.2. разуме да се уз материјалне 
токове увек преноси и енергија и 
обратно и интерпретира односе 
исхране у екосистему (аутотрофне, 
хетеротрофне, сапротрофне животне 
комплексе, ланце исхране и трофичке 
пирамиде) 
3.4.3. разуме значај кружења 
појединих супстанци у природи (воде, 
угљеника и азота) 
3.4.4. разуме просторну и временску 
организацију животних заједница и 
популација 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2718
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2718
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2718
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2718
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2704
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2704
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2704
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2702
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2702
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2702
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2715
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2715
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2715
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2711
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2711
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2711
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2711
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2711
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2742
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2742
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2742
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2605
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2605
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2605
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2605
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2605
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2605
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2710
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2710
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2710
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2736
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2736
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2736
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2736
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2736
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2736
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2713
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2713
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2713
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http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2697
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http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2697
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2697
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2697
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2697
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III Угрожавање, 
заштита и 
унапређивање 
екосистема - животне 
средине 

-разноврсност и 
структура екосистема 
-угрожавање и заштита 
биодиверзитета 

-фронтални 
-индивидуални 
- групни 
- рад у пару 
-ПП презентације 
-провера и 
примена знања 
-истраживачки 
рад 
 
-тематске недеље 
-вршњачка 
едукација 

1.4.4. препознаје животне услове који 
владају у карактеристичним 
екосистемима Србије и најважније 
представнике врста које их насељавају 
1.4.6. разуме утицај човека на биолошку 
разноврсност (нестанак врста, сеча шума, 
интензивна пољопривреда, отпад) 
1.4.7. препознаје основне процесе важне у 
заштити и очувању животне средине 
(рециклажу, компост) и у заштити 
биодиверзитета (националних паркова, 
природних резервата) 
1.4.8. зна шта може лично предузети у 
заштити свог непосредног животног 
окружења 
1.6.1. уме да разликује и користи 
једноставне процедуре, технике и 
инструменте за прикупљање података у 
биологији (посматрање, бројање, мерење) 
1.6.2. уме да по упутству и уз помоћ 
наставника реализује једноставно 
истраживање, попуни формулар, прикаже 
резултате у табели/графикону и извести о 
резултату 
 

2.1.4. уме да објасни везу између 
промена у просторном и временском 
окружењу и промена које се дешавају 
код живих бића у околностима када 
делује мањи број чинилаца на типичне 
заједнице живих бића или организме 
2.4.5. препознаје различите биоме и 
зна њихов основни распоред на земљи 
2.4.6. препознаје животне услове који 
владају у појединим екосистемима 
Европе и света и карактеристичне 
представнике врста које их насељавају 
2.4.7. зна да објасни основне 
прилагођености живих организама на 
живот у ваздушној, воденој и 
земљишној средини 
2.4.8. разуме последице загађења воде, 
ваздуха и земљишта, као и значај 
очувања природних ресурса и уштеде 
енергије 
2.4.9. разуме значај природних добара 
у заштити природе (националних 
паркова, природних резервата, 
ботаничких башта, зоо-вртова) 
2.6.1. уме да уз навођење реализује 
сложено прикупљање података, 
систематизује податке и извести о 
резултату 
2.6.3. уме, уз помоћ наставника, да 
прави графиконе и табеле према два 
критеријума уз коментар резултата 
2.6.4. уме на задатом примеру, уз 
помоћ наставника, да постави 
хипотезу, формира и реализује 
једноставан експеримент и извести о 
резултату 

3.4.5. предвиђа на основу задатих 
услова средине тип екосистема који у 
тим условима настаје 
3.4.6. познаје механизме којима развој 
човечанства изазива промене у 
природи (утицај киселих киша, 
озонских рупа, појачање ефекта 
стаклене баште, глобалне климатске 
промене) 
3.4.7. познаје механизме деловања 
мера заштите животне средине, 
природе и биодиверзитета 
3.4.8. разуме зашто се неограничен 
развој човечанства не може одржати у 
ограниченим условима целе планете 
3.6.1. разуме значај и уме самостално 
да реализује систематско и дуготрајно 
прикупљање података 
3.6.2. уме да осмисли једноставан 
протокол прикупљања података и 
формулар за упис резултата 
3.6.3. уме самостално да прави 
графиконе и табеле према два 
критеријума уз детаљан извештај 
3.6.4. разуме значај контроле и пробе 
у експерименту (варирање 
једног/више фактора), уме да постави 
хипотезу и извуче закључак 
3.6.5. зна, уз одговарајуће навођење 
наставника, самостално да осмисли, 
реализује и извести о експерименту на 
примеру који сам одабере 

 
 
 

IV Глобалне 
последице загађивања 
животне средине 

-глобалне последице 
загађивања животне 

-фронтални 
-индивидуални 
- групни 
- рад у пару 
-ПП презентације 

1.4.5. препознаје основне последице 
развоја човечанства на природу (утицај 
киселих киша, озонских рупа, појачање 
ефекта стаклене баште, глобалне 
климатске промене) и најважније врсте 
загађивања воде, ваздуха, земљишта 

2.4.8. разуме последице загађења воде, 
ваздуха и земљишта, као и значај 
очувања природних ресурса и уштеде 
енергије 
2.4.9. разуме значај природних добара 

3.4.7. познаје механизме деловања 
мера заштите животне средине, 
природе и биодиверзитета 
3.4.8. разуме зашто се неограничен 
развој човечанства не може одржати у 
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средине 
-нестајање биљних и 
животињских врста 
 

-провера и 
примена знања 
-истраживачки 
рад 
-тематске недеље 
-вршњачка 
едукација 

1.6.1. уме да разликује и користи 
једноставне процедуре, технике и 
инструменте за прикупљање података у 
биологији (посматрање, бројање, мерење) 
1.6.2. уме да по упутству и уз помоћ 
наставника реализује једноставно 
истраживање, попуни формулар, прикаже 
резултате у табели/графикону и извести о 
резултату 
1.6.4. уме по упутству да изведе унапред 
постављени експеримент и одговори на 
једноставну хипотезу уз помоћ и 
навођење наставника 
 

у заштити природе (националних 
паркова, природних резервата, 
ботаничких башта, зоо-вртова) 
2.6.1. уме да уз навођење реализује 
сложено прикупљање података, 
систематизује податке и извести о 
резултату 
2.6.3. уме, уз помоћ наставника, да 
прави графиконе и табеле према два 
критеријума уз коментар резултата 
2.6.4. уме на задатом примеру, уз 
помоћ наставника, да постави 
хипотезу, формира и реализује 
једноставан експеримент и извести о 
резултату 

ограниченим условима целе планете 
3.6.1. разуме значај и уме самостално 
да реализује систематско и дуготрајно 
прикупљање података 
3.6.2. уме да осмисли једноставан 
протокол прикупљања података и 
формулар за упис резултата 
3.6.3. уме самостално да прави 
графиконе и табеле према два 
критеријума уз детаљан извештај 
3.6.4. разуме значај контроле и пробе 
у експерименту (варирање 
једног/више фактора), уме да постави 
хипотезу и извуче закључак 
 

V Животна средина и 
одрживи развој 
-природни ресурси 
-концепт одрживог 
развоја 
-рециклажа 
-посета природном 
добру 

-фронтални 
-индивидуални 
- групни 
- рад у пару 
-ПП презентације 
-провера и 
примена знања 
-истраживачки 
рад 
-тематске недеље 
-вршњачка 
едукација 

1.4.6. разуме утицај човека на биолошку 
разноврсност (нестанак врста, сеча шума, 
интензивна пољопривреда, отпад) 
1.4.7. препознаје основне процесе важне у 
заштити и очувању животне средине 
(рециклажу, компост) и у заштити 
биодиверзитета (националних паркова, 
природних резервата) 
1.4.8. зна шта може лично предузети у 
заштити свог непосредног животног 
окружења 
1.6.1. уме да разликује и користи 
једноставне процедуре, технике и 
инструменте за прикупљање података у 
биологији (посматрање, бројање, мерење) 
1.6.2. уме да по упутству и уз помоћ 
наставника реализује једноставно 
истраживање, попуни формулар, прикаже 
резултате у табели/графикону и извести о 
резултату 
1.6.4. уме по упутству да изведе унапред 
постављени експеримент и одговори на 
једноставну хипотезу уз помоћ и 
навођење наставника 

2.4.8. разуме последице загађења воде, 
ваздуха и земљишта, као и значај 
очувања природних ресурса и уштеде 
енергије 
2.4.9. разуме значај природних добара 
у заштити природе (националних 
паркова, природних резервата, 
ботаничких башта, зоо-вртова) 
2.6.1. уме да уз навођење реализује 
сложено прикупљање података, 
систематизује податке и извести о 
резултату 
2.6.3. уме, уз помоћ наставника, да 
прави графиконе и табеле према два 
критеријума уз коментар резултата 
2.6.4. уме на задатом примеру, уз 
помоћ наставника, да постави 
хипотезу, формира и реализује 
једноставан експеримент и извести о 
резултату 
 
 

3.4.7. познаје механизме деловања 
мера заштите животне средине, 
природе и биодиверзитета 
3.4.8. разуме зашто се неограничен 
развој човечанства не може одржати у 
ограниченим условима целе планете 
3.6.1. разуме значај и уме самостално 
да реализује систематско и дуготрајно 
прикупљање података 
3.6.2. уме да осмисли једноставан 
протокол прикупљања података и 
формулар за упис резултата 
3.6.3. уме самостално да прави 
графиконе и табеле према два 
критеријума уз детаљан извештај 
3.6.4. разуме значај контроле и пробе 
у експерименту (варирање 
једног/више фактора), уме да постави 
хипотезу и извуче закључак 
3.6.5. зна, уз одговарајуће навођење 
наставника, самостално да осмисли, 
реализује и извести о експерименту на 
примеру који сам одабере 
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VI Животна 
средина,здравље и 
култура живљења 

-савремени начин 
живота и здравље 
-култура живљења 
 

-фронтални 
-индивидуални 
- групни 
- рад у пару 
-ПП презентације 
-провера и 
примена знања 
 

1.5.1. зна основне мере за одржавање 
личне хигијене и хигијене околине и 
разуме зашто је важно да их се 
придржава 
1.5.4. разуме зашто је важно да се 
придржава званичних упутстава која се 
односе на заразне болести (епидемије и 
пандемије) 
1.5.7. разуме да загађење животне 
средине (воде, ваздуха, земљишта, бука, 
итд.) и неке природне појаве (UV 
зрачење) неповољно утичу на здравље 
човека 
 

2.5.1. познаје основне механизме 
деловања превентивних мера у 
очувању здравља 
2.5.4. зна механизме којима загађење 
животне средине угрожава здравље 
човека 
 
 
 

3.5.1. познаје узроке и физиолошке 
последице заразних болести 
3.6.1. разуме значај и уме самостално 
да реализује систематско и дуготрајно 
прикупљање података 
3.6.2. уме да осмисли једноставан 
протокол прикупљања података и 
формулар за упис резултата 
3.6.3. уме самостално да прави 
графиконе и табеле према два 
критеријума уз детаљан извештај 
3.6.5. зна, уз одговарајуће навођење 
наставника, самостално да осмисли, 
реализује и извести о експерименту на 
примеру који сам одабере 

 
Начин остваривања програма (методе и технике) 
Садржаји прогрма наставе биологије који обухватају екологију и заштиту животне средине логички су распоређени у шест тематских целина: Увод, 
Екологија и животна средина, Угрожавање, заштита и унапређивање екосистема - животне средине, Глобалне последице загађивања животне средине, 
Животна средина и одрживи развој, Животна средина,здравље и култура живљења. 
Наведени садржаји програма, поред основног теоријског приступа, поседују и активан приступ, који је усмерен практичној реализацији заштите 
животне средине са бројним активностима и пројектима у учионици и у непосредном окружењу. Овако конципиран програм даје велику креативну 
слободу наставницима и ученицима да га, сходно условима, могућностима и времену реализују. 
Улога наставника је да уз примену интерактивне наставе развија одговоран однос према животној средини и усмерава интересовања ученика у 
покушају да самостално организују активности и реализују пројекте. 
Нивои постигнућа знања, вештина и умења ученика захтев су дефинисаних образовних стандарда знања за крај обавезног образовања. Професионално 
искуство и адекватно ангажовање наставника у раду са ученицима допринеће остваривању захтева дефинисаних образовним стандардима. 
Приликом израде планова рада (глобалном и оперативног) треба предвидети 60% часова за обраду новог градива и 40% за друге типове часова. 
Концепција програма пружа широке могућности за примену различитих наставних метода као и употребу информационих технологија. Избор 
наставних метода зависи од циља и задатака наставног часа, психофизичких и менталних способности ученика, расположивих наставних средстава и 
учила као и опремљености кабинета. Избор облика рада препуштен је наставнику. 
Наставник за припрему рада на часу треба да користи уџбеник одобрен од стране Министарства просвете, најновију стручну литературу и да 
примењује искуства стечена професионалним развојем на акредитованим семинарима из Каталога програма стручног усавршавања Завода за 
унапређивање образовања и васпитања 

 

ХЕМИЈА 

Циљ и задаци 

 

Циљ наставе хемије јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и научну писменост и да напредују ка 
реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и 
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непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и 
заинтересованост за предметне садржаје, као и  
- развијање функционалне хемијске писмености 
- разумевање промена и појава у природи на основу знања хемијских  појмова, теорија, модела и закона 
- развијање способности комуницирања коришћењем хемијских термина, хемијских симбола, формула и једначина 
- развијање способности за извођење једноставних хемијских истраживања  
- развијање способности за решавање теоријских и експерименталних проблема 
- развијање логичког и апстрактног мишљења и критичког става у мишљењу 
- развијање способности за тражење и коришћење релевантних информација у различитим изворима (уџбеник, научно-

популарни чланци, Интернет) 
- развијање свести о важности одговорног односа према животној средини, одговарајућег и рационалног коришћења и 

одлагања различитих супстанци у свакодневном животу 
- развијање радозналости, потребе за сазнавањем о својствима супстанци у окружењу и позитивног става према учењу 

хемије   
- развијање свести о сопственим знањима и способностима и даљој професионалној оријентацији. 
 
Задаци наставе хемије јесу: 
- стварање разноврсних могућности  да кроз различите садржаје и облике рада током наставе хемије сврха, циљеви и 

задаци образовања, као и циљеви наставе хемије буду у пуној мери реализовани 
- омогућавање ученицима да разумеју предмет изучавања хемије и научни метод којим се у хемији долази до сазнања 
- омогућавање ученицима да сагледају значај хемије у свакодневном животу, за развој различитих технологија и развој 

друштва уопште 
- оспособљавање ученика да се користе хемијским језиком: да знају хемијску терминологију и да разумеју квалитативно и 

квантитативно значење хемијских симбола, формула и једначина  
- стварање наставних ситуација у којима ће ученици до сазнања о својствима супстанци и њиховим променама долазити на 

основу демонстрационих огледа или огледа које самостално изводе, развијати при том аналитичко мишљење и критички 
став у мишљењу 

- стварање наставних ситуација у којима ће ученици развијати експерименталне вештине,  правилно и безбедно, по себе и 
друге, руковати лабораторијским прибором, посуђем и супстанцама    

- оспособљавање ученика за извођење једноставних истраживања 
- стварање ситуација у којима ће ученици примењивати теоријско знање и експериментално искуство за решавање 

теоријских и експерименталних проблема 
- стварање ситауција у којима ће ученици примењивати знање хемије за тумачење појава и промена у реалном окружењу 



 
 

668 

- омогућавање ученицима да кроз једноставна израчунавања разумеју квантитативни аспект хемијских промена и његову 
практичну примену      

 

Редни  
број  

наставне  
теме 

НАСТАВНА  
ТЕМА/ОБЛАСТ 

Број 
часова 

по теми 

Број часова за 

обраду 
лабораторијске 

вежбе 

остале типове 
часова 

1. 

НЕМЕТАЛИ, 
ОКСИДИ 
НЕМЕТАЛА И 
КИСЕЛИНЕ 

13 6 2 5 

2. 

МЕТАЛИ, ОКСИДИ 
МЕТАЛА И 
ХИДРОКСИДИ 
(БАЗЕ) 

8 4 1 3 

3. СОЛИ 5 3 1 1 

4 

ЕЛЕКТРОЛИТИЧК
А ДИСОЦИЈАЦИЈА 
КИСЕЛИНА, 
ХИДРОКСИДА 
(БАЗА) И СОЛИ 

3 2 0 1 

5. 
УВОД У 
ОРГАНСКУ 
ХЕМИЈУ 

2 1 0 1 

6. УГЉОВОДОНИЦИ 12 7 1 4 
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7. 
ОРГАНСКА 
ЈЕДИЊЕЊА СА 
КИСЕОНИКОМ 

9 5 1 3 

8. 

БИОЛОШКИ 
ВАЖНА 
ОРГАНСКА 
ЈЕДИЊЕЊА 

12 7 1 4 

9. 
ХЕМИЈА 
ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

4 2 0 2 

Укупно 68 37 7 24 

 

Садржаји 

програма 

Број 
часова 

Активности 
ученика у 
образовно-

васпитном раду  

Активности 
наставника у 

образовно-
васпитном 

раду  

Основни облици 
извођења 
програма 

Циљеви и задаци 
садржаја 
програма 
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Неметали, оксиди 
неметала и киселине 

 

 Заступљеност 
неметала у природи и 
њихова основна 
физичка својства. 

 Водоник, његова 
својства и примена. 

 Кисеоник, његова 
својсва и примена. 

 Сумпор, његова 
својства и примена. 
Сумпор(IV)-оксид, 
сумпор(VI)-оксид, 
сумпорна киселина и 
примена. 

 Азот, његова 
својства и примена. 
Азот(V)-оксид, азотна 
киселина и примена. 
Амонијак, његова 
својства и  примена. 

 Угљеник, његова 
својста и 
примена.Угљеник(II)-
оксид. Угљеник(IV)-
оксид, угљена 
киселина и примена. 

 

13 

 

 Слушање 

 Дискутовање 

 Посматрање 

 Решавање 
рачунских задатака 

 Извођење огледа 

 Бележење 
резултата 

 Ивођење 
закључака 

 Сређивање радног 
места 

 Наставник 
усмерава 
учениково 
размишљање, 
наводећи их тако 
на одговарајуће 
закључке 
 Демонстрирање 
одговарајућих 
огледа, којима се 
омогућава лакше 
схватање градива 
од стране 
ученика и којима 
се подстиче 
њихово критичко 
и аналитичко 
мишљење 
- Ствара 
ситуације у 
којима ће 
ученици 
примењивати и 
развијати 
експерименталне 
вештин 
 -Сугерише 
ученицима да 
повезују 
теоријско и 
практично знање 
и да сами могу 
показати помоћу 
индикатора 
кисела својства 
киселина и базна 
својства 
амонијака 
-Упућује ученике 
да повезују знање 
из биологије кроз 
реакције 

 Фронтални рад 

 Индивидуални рад 

 Групни рад 

 Рад у пару 

Ученик треба да: 

 зна о заступљности 
неметала у природи, у 
елементарном виду и 
у једињењима; 

 разуме основна 
физичка и хемијска 
својства важнијих 
представника 
неметала (водоника, 
кисеоника, сумпора, 
азота и угљеника); 

 повезује структуру 
атома неметала са 
њиховим својствима и 
положајем у 
Периодном систему 
елемената; 

 зна која својства 
неметала одређују 
њихову пракичну 
примену; 

 зна да неметали 
реагују са кисеоником 
и граде оксиде; 

 саставља формуле 
оксида неметала 
применом знања о 
валенци неметала; 

 зна да оксиди 
неметала, који реагују 
са водом, са њом 
граде киселине; 

 примењује знање да 
је валенца неметала 
иста у киселини и 
одговарајућем оксиду; 
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фотосинтезе и 
сагоревања 
 Поставља 
занимљива 
питања везана за 
примену 
једињења 
неметала и 
вештачких 
ђубрива и тако 
држи пажњу и 
заинтересованост 
ученика  
-Детаљно 
објашњава 
писање формула 
оксида преко 
валенци 

- Упућује 
ученике у 
истраживачки 
рад и помаже им 
у прављењу 
презентација  

- Развија код 
ученика 
партнерски 
однос, кроз 
групни рад и рад 
у пару, како при 
извођењу огледа, 
тако и при изради 
презентација 

 уме да докаже 
киселине помоћу 
индикатора. 

 

 

 

Метали, оксиди 
метала и хидроксиди 
(базе) 

 Заступљеност 
метала у природи и 

8 

 

 Слушање 

 Дискутовање 

 Посматрање 

 Решавање 

 
Наводи ученике 
да наброје 
физичка 
својства метала 
и да кажу у 
којим 

 Фронтални рад 

 Индивидуални рад 

 Групни рад 

 Рад у пару 

Ученик треба да: 

 зна о заступљености 
метала у природи, у 
елементарном виду и 
у једињењима; 
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њихова основна 
физичка својства. 

 Калцијум. 
Калцијум-оксид и 
калцијум-хидроксид, 
својства и примена. 

 Гвожђе, 
алуминијум, бакар – 
својства на којима се 
заснива примена ових 
метала. Корозија 
метала. Гвожђе(III)-
оксид, алуминијум - 
оксид. Легуре које се 
најчешће применјују 
(бронза, месинг, 
челик, 
дураулминијум, 
силумини). 

 

рачунских задатака 

 Провера знањa 

 Извођење огледа 

 Бележење 
резултата 

 Ивођење 
закључака 

 Сређивање радног 
места 

 

 

агрегатним 
стањима се 
налазе 

 
  
Подстиче 
ученике да 
пишу формуле 
оксида метала, 
хидроксида  
-Разматра 
заступљеност 
метала у 
природи и 
пореди је са 
заступљеношћу 
неметала  
-Подстиче 
ученике да уоче 
повезаност 
метала са 
њиховим 
местом у 
периодном 
систему 
елемената  
-Испитује 
понашање 
метала са 
разблаженом 
сумпорном 
киселином  
-Показује да 
брзина корозије 
зависи од услова  
-Указује да 
оксиди неких 
метала граде 
хидроксиде, а да 
неки не реагују 
са водом  

 разуме основна 
физичка својства 
метала; 

 повезује структуру 
атома метала са 
њиховим својствима и 
положајем у 
Периодном систему 
елемената; 

 разликује својства 
хемијски изразитих 
метала од технички 
важних метала; 

 зна својства метала 
која одређују њихову 
практичну примену; 

 зна да метали у 
реакцији са 
кисеоником граде 
оксиде метала; 

 саставља формуле 
оксида метала 
применом знања о 
валенци метала; 

 зна да оксиди 
метала, који реагују са 
водом, са њом граде 
хидроксиде (базе);  

 зна да је валенца 
метала иста у 
хидроксиду и 
одговарајућем оксиду; 

 зна да је 
хидроксидна група 
једновалентна; 

 саставлја формуле 
хидроксида на основу 
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-Препоручује и 
објашњава 
најефикасније 
методе заштите 
од корозије  

валенце метала; 

 уме да помоћу 
индикатора докаже 
базна својства 
раствора хидроксида; 

 зна да у рекцији 
неких метала са 
киселинама настаје 
водоник; 

 зна да су метали 
подложни корозији и 
поступке заштите од 
корозије; 

 зна да се легирање 
врши у циљу 
добијања материјала 
са својствима 
погодним за одређену 
намену. 

Соли 

 Соли. Формуле и 
називи соли. Добијање 
соли. 

 Физичка својства 
соли (агрегатно стање, 
растворљивост). 

 Хемијске реакције 
соли(реакције са 
киселинама, базама и 
солима) 

 Примена соли 

 

5 

 

 Слушање 

 Дискутовање 

 Посматрање 

 Решавање 
рачунских задатака 

 Извођење огледа 

 Бележење 
резултата 

 Ивођење 
закључака 

 Сређивање радног 
места 

-Помаже 
ученицима да 
закључе који је 
основни 
састојак 
физиолошког 
раствора – 
инфузије  
-Подсећа 
ученике како се 
пишу формуле 
оксида, база и 
киселина.  
-Сугерише 
ученицима да се 
формуле соли 
пишу преко 
валенци  
-Подстиче 
ученике на 

 Фронтални рад 

 Индивидуални рад 

 Групни рад 

 Рад у пару 

Ученик треба да: 

 усвоји знања о 
појму соли; 

 саставља формуле 
соли на основу 
валенце метала и 
валенце киселинског 
остатка; 

 саставља формуле 
соли на основу назива 
соли и обрнуто; 

 зна да соли могу 
настати у хемијским 
реакцијама: киселине 
и базе, метала и 
киселине, киселог 
оксида и базе; 
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логичко 
размишљање, 
које ће им 
омогућити да 
схвате на чему 
се заснива 
реакција 
неутрализације  

-Наводи ученике 
да закључе шта се 
то налати у 
пијаћој, а не 
налази у  

дестилованој 
води.  

-Ствара наставне 
ситуације у 
којима развија 
креативно 
мишљење 
ученика и 
омогућава да 
ученици повезују 
градиво 
географије и 
ситуације из 
свакодневног 
живота  

 уочава међусобну 
повезаност оксида, 
киселина, хидроксида 
и соли; 

 предвиђа производе 
реакција у којима 
учествују хемијски 
елементи и једињења 
која су представници 
одређених класа 
неорганских 
једињења; 

 зна о заступљености 
натријум-хлорида и 
калцијум-карбоната у 
природи; 

 зна о значају и 
примени важних соли. 
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Електролитичка 
дисоцијација 
киселина, 
хидроксида и соли 

 

 Електролитичка 
дисоцијација 
киселина, хидроксида 
и соли. 

 Мера киселости 
раствора – pH-скала. 

 

3 

 

 Слушање 

 Дискутовање 

 Посматрање 

 

-Учествује у 
дискутовању 
резултата огледа 
са учеником и 
помаже ученику 
да разврста 
растворе у 
киселе , базне и 
неутралне  
-Упућује 
ученика на 
коришћење 
интернета и 
других извора 
информација и 
развија 
истраживачки 
дух код ученика  
-Скреће пажњу 
ученицима на 
повезаност 
оксида, база , 
киселина и соли  
-Подстиче 
ученике да 
закључе шта је 
рН скала и 
вредност 
скрећући им 
пажњу на 
рекламе и 
средства за негу 
и личну 
хигијену  

-Демонстрира 
мерење рН 
фактора  

 Фронтални рад 

 Индивидуални рад 

 Групни рад 

 

Ученик треба да: 

 разуме како под 
утицајем поларних 
молекула воде 
дисосују киселине, 
хидроксиди и соли; 

 зна да киселине у 
води дају као 
позитивне јоне H+ 

јоне; 

 зна да у воденим 
растворима база 
постоје хидроксидни 
јони, OH- ; 

 разуме да је 
реакција 
неутрализације 
реакцја између H+  и 
OH- јона; 

 разуме да се 
доказивање кисело-
базних својстава 
раствора помоћу 
индикатора заснива на 
постојању одређених 
јона у раствору; 

 познаје pH-скалу и 
на основу pH-
вредности разврстава 
растворе у киселе, 
базне и неутралне; 

 разуме међусобну 
повезаност оксида, 
киселина, хидроксида 
и соли. 
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Увод у ораганску 
хемију 

 

 Својства атома 
угљеника. 
Многобројност 
органских једињења. 
Општа својства 
органских једињења, 
разлике у односу на 
неорганска једињења. 

 

 

2 

 

 Слушање 

 Дискутовање 

 Посматрање 

 

-Упућује 
ученике да 
увиде разлику 
између 
органских и 
неорганских 
једињења  

-Подстиче 
ученике да 
повезују својства 
угљениковог 
атома са 
многобројношћу 
органских 
једињења  

 Фронтални рад 

 Индивидуални рад 

 Групни рад 

 

 

Ученик треба да: 

 зна да су једињења 
угљеника, изузев 
оксида, угљене 
киселине и њених 
соли (карбоната и 
хидрогенкарбоната) 
органска једињења; 

 зна да су 
угљеникови атоми у 
молекулима 
органских једињења 
четворовалентни 

 разуме да се 
угљеникови атоми 
могу међусобно 
повезивати у отворене 
и затворене низове 
(прстенове), да веза 
између атома 
угљеника може бити 
једнострука, 
двострука и 
трострука, те да је то 
узрок многобројности 
органских једињења ; 

 разуме да 
угљеникови атоми у 
молекулима 
органских једињења 
могу бити повезани и 
са атомима других 
елемената 
једноструком, 
двоструком или 
троструком везом. 
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Угљоводоници 

 

 Елементарни 
састав, подела и 
физичка својства 
угљоводоника.        

 Засићени 
угљоводоници 
(алкани) и незасићени 
угљоводоници (алкени 
и алкини). 

 Хемијска својства 
угљоводоника 
(сагореавање, 
супституција, 
адиција). Ароматични 
угљоводоници. 
Бензен.  

 Нафта и земни 
гас-извори 
угљеникових 
једињења и енергије. 

 Полимери. 

 

12 

 

 Слушање 

 Дискутовање 

 Посматрање 

 Решавање 
рачунских задатака 

 Састављање 
модела 

 Писање 
структурних 
формула 

-Анимира 
ученике да 
праве разлику у 
писању алкана, 
алкена и алкина, 
користећи 
моделе  
-Упућује 
ученике да 
увиде разлику у 
реактивности 
угљоводоника и 
схвате да је то 
последица 
различите 
структуре  

-Подстиче 
ученике да 
повезују знања из 
других предмета 
са темама у  

настави хемије  
-Показује да је 
n-хексан 
неполарна 
супстанца која 
се раствара у 
неполарним 
растварачима  
-Наглашава 
велику примену 
полимера у 
свакодневном 
животу  

-Скреће пажњу на 
проблеме 
загађења животне 
средине 
пластичним 

 Фронтални рад 

 Индивидуални рад 

 Групни рад 

 Рад у пару 

Ученик треба да: 

  разликује алкане, 
алкене и алкине на 
основу молекулске 
структурне формуле и 
на основу назива; 

 разуме структурну 
изомерију; 

 зна физичка 
својства 
угљоводоника 
(растворљивост, 
агрегатно стање на 
собној температури); 

 зна да 
угљоводоници 
подлежу реакцији 
сагоревања у којој се 
ослобађа топлота; 

 разуме разлике у 
структури и 
реакивности 
засићених и 
незасићених 
угљоводоника, 
односно да двострука 
веза у молекулима 
алкена и трострука 
веза у молекулима 
алкина условљава 
њихова хемијска 
својства; 

 разуме основне 
хемијске реакције 
алкана (супституција), 
алкена и алкина 
(адиција); 

 зна да су главни 
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масама  природни извори 
угљоводоника нафта и 
земни гас; 

 зна важније 
деривате нафте 
(бензин, петролеум, 
дизел уље, уље за 
подмазиванје и 
асфалт) и да су то 
смеше једињења 
сличних физичких и 
хемијских својстава. 

Органска једињења 
са кисеоником 

 

 Алкохоли 

 Карбоксилне 
киселине. Масне 
киселине. 

 Естри. 

 

9 

 

 Слушање 

 Дискутовање 

 Посматрање 

 Решавање 
рачунских задатака 

 Извођење огледа 

 Бележење 
резултата 

 Ивођење 
закључака 

 Сређивање радног 
места 

 

-Поставља 
питања која 
омогућавају 
ученицима да 
схвате да 
функционална 
група условљава 
физичка и 
хемијска 
својства 
органских 
једињења  
-Упозорава на 
штетност 
алкохола по 
организам  
-Мотивише 
ученике да 
праве 
презентације о 
алкохолизму као 
великом 
проблему у 
савременом 
друштву  
-Подстиче 
ученике да 
повезују 
пређашње знање 

 Фронтални рад 

 Индивидуални рад 

 Групни рад 

 Рад у пару 

 

Ученик треба да: 

 разуме да је 
функционална група 
део молекула који 
условљава физичка и 
хемијска својства 
једињења ; 

 зна функционалну 
групу групу алкохола 
и како се алкохоли 
именују; 

 разуме као 
хидроксилна група 
одређује физичка и 
хемијска својсва 
алкохола; 

 зна о добијању 
етанола алкохолним 
врењем; 

 разуме основна 
физичка и хемијска 
својства етанола; 

 зна о практичној 
прмени 
алкохола(метанола, 
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и користе га 
функционално  

-Упутити ученике 
у истраживање 
употребе 
кисеоничних 
органских 
једињења у 
свакодневном 
живо  

етанола, гликола и 
глицерола); 

 зна о штетном 
дејству етанола на 
људски организам 
(алкохолизам), и о 
токчисности 
метанола; 

 зна да оксидацијом 
примарних алкохола 
настају алдехиди, а 
саекундарних 
алкохола кетони; 

 зна о практичној 
примени карбонилних 
једињења (метанала и 
пропанона); 

 зна функционалну 
групу карбоксилних 
киселина и како се 
карбоксилне киселине 
именују; 

 разуме како 
карбоксилна група 
одређује физичка и 
хемијска својства 
карбоксилних 
киселина; 

 зна да оксидацијом 
етанола може насатаи 
етанска киселина; 

 зна о практичној 
примени 
карбоксилних 
киселина; 

 зна које се 
карбокслине киселине 
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називају масне 
киселине; 

 зна да у реакцији 
алкохола и 
карбоксилних 
киселина настају 
естри и како се 
настали естри 
именују; 

 разуме физичка 
својства естара. 

Биолошки важна 
органска једињења 

 

 Масти у уља. 

 Угљени хидрати у 
прегледу: 
моносахариди(глукоза 
и фруктоза), 
дисахариди 
(сахароза), 
полисахариди (скроб и 
целулоза). 

 Аминокиселине и 
протеини. 

 Витамини. 
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 Слушање 

 Дискутовање 

 Посматрање 

 Решавање 
рачунских задатака 

 Провера ѕнања 

 Извођење огледа 

 Бележење 
резултата 

 Извођење 
резултата 

 Сређивање радног 
места 

 

 

 

-Указује на 
веома важну 
улогу витамина, 
масти и уља, 
угњених 
хидрата у 
људском 
организму  
-Повезује масти 
и уља са 
естрима и 
скреће пажњу да 
су масти и уља 
по хемијском 
саставу естри  
-Истиче 
неопходност 
повезивања 
градива 
различитиг 
предмета  
-Упозорава на 
штетност 
прекомерног 
уношења масти 
и уља и угљених 
хидрата  
-Подсећа 
ученике на 

 Фронтални рад 

 Индивидуални рад 

 Групни рад 

 Рад у пару 

Ученик треба да: 

 зна шта су масти и 
уља и њихова физичка 
својства; 

 препознаје формуле 
триациглицерола као 
главних састојака 
масти и уља; 

 разуме основна 
хемијска својства 
масти и уља ( реакције 
хидрогенизацје и 
сапонификације); 

 зна да се детерџенти 
по хемијском саставу 
и својствима 
разликују од сапуна, 
али да је принцип 
уклањања нечистоћа 
исти; 

 зна о значају и 
улози масти и уља у 
живим бићима; 

 разуме физичка 
својства угљених 
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градиво из 
седмог разреда 
и постављањем 
питања повезује 
смеше и шећере  

-Указује на веома 
битну улогу 

протеина у 
важним 
прооцесима у 
организму  

-Истиче велики 
значај витамина у 
исхрани и наводи 
ученике да кажу 
које су 
намирнице богате 
витамином це и 
сл.   

хидрата; 

 разликује према 
сложености 
моносахариде, 
дисахариде и 
полисахаридеи зна да 
хидролизом 
дисахарида и 
потпуном хидролизом 
полисахарида настају 
моносахариди; 

 разликује сахарозу 
од инвертног шећера; 

 разуме да су 
различита својства и 
биолошка функција 
сроба и целулозе 
последица разлика у 
њиховој хемијској 
структури; 

 зна о практичној 
примени угљених 
хидрата ( на пример, 
да се хартија прави од 
целулозе; да је памук 
по хемијском саставу 
целулоза); 

 зна да молекули 
аминокиселина 
садрже карбоксилну и 
амино групу; 

 зна да су протеини 
природни полимери 
протеинских 
аминокиселина; 

 зна да се 
есенцијалне 
аминокиселине морају 
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уносити храном; 

 зна о значају и 
улози протеина у 
живим бићима; 

 наводи животне 
намирнице богате 
мастима и уљима, 
угљеним хидратима и 
протеинима; 

 зна да се неки 
витамини растварају у 
води, а неки у 
мастима, што је 
условљено њиховом 
хемијском 
структуром; 

 зна о значају и 
улози витамина у 
људском организму. 

 

Хемија животне 
средине 

 

 Загађивачи 
ваздуха, воде и 
земљишта. Мере 
заштите. 
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 Слушање 

 Дискутовање 

 Провера знања 

 

 

- Упознавање 
ученика са 
најчешћим 
загађивачима 
ваздуха, воде и 
земљишта  
- упозорава 
ученике на 
алармантну 
ситуацију по 
питању 
загађења у 
нашој земљи  
- Даје идеје и 
инструкције за 
мини пројекат о 
заштити 
животне 

 Фронтални рад 

 Индивидуални рад 

 Групни рад 

 

Ученик треба да: 

 зна о значају 
безбедног поступања 
са супстанцама и 
значају правилног 
складиштења; 

 зна о загађивачима 
(неорганским и 
органским 
супстанцама) ваздуха, 
воде и земљишта и 
мерама заштите. 
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средине  

- Организује 
акцију шишћења 
школског 
дворишта  
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Начин и поступак остваривања програма:  

- континуирана припрема за часове (добро испланирати сваки час полазећи од оперативних задатака, према њима 
формулисати циљеве часа и изабрати методе које ће на датом садржају ученицима омогућити да формирају знања и 
вештине);  

- планирање наставе на годишњем и месечном нивоу;  

- користити што више активне методе рада које ће и ученику омогућити да буде што активнији и самосталнији у раду;  

- подстицати ученике на истразивачки рад у школској лабораторији(хемијском кабинету), што ће омогућити и 
подстицати развој вештина и способности комуникације, изношења идеја, навођења аргумената, доношења одлука и 
преузимања одговорности;  

- пратити ученичка постигнућа на сваком часу и омогућити им да кроз различите методе проверавања покажу свој 
напредак у учењу хемије;  

- добро осмислити задатке за испитивање ученичких постигнућа и проверити да ли се њима проверава ниво знања 
прецизиран у опетативним задацима и у којој мери се подстиче формирање целовитог знања, односно формирање 
система појмова;  

- што интересантније изводити наставу хемије, подстицањем критичког мишљења код ученика, и способности 
извођења закључака, дискутовања , извештавања;  

- за објашњавање апстрактних хемијских појмова користити огледе које демонстрира наставник или ученици(уколико у 
школи не постоје супстанце за извођење огледа и лабораторијских вежби, оне се могу заменити супстанцама које се 
могу набавити у апотекама, продавницама или их ученици могу донети од куће);  

- активности ученика треба планирати према оперативним задацима, наведеним уз сваку тему имајући у виду које 
способности ученици треба да развију;  

- правилно бирати и комбиновати различите облике рада на часу;  

- користити стручну литературу, Интернет, што ће ученицимапомоћи да анализирају неку појаву, дискутују, праве 
извештаје;  

- комбиновати разне врсте дидактичких материјала илустрације, слике, графиконе, дијапозитиве;  

- у сарадњи са ученицима правити нова наставна средства, повезати решавања рачунских задатака са 
експерименталним радом;  

- упутити ученике на начине правилног извођења закључака, извештавања, понашања у хемијској лабораторији, 
сређивања радног места и сл;  
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- формирати код ученика способност доношења одлука у свакодневном животу, упутити их да обрате пажњу од ког 
произвођача купују неки производ одређеног хемијског састава, при чему треба да имају критички став према 
рекламним кампањама за производе;  

- истаћи на прави начин практичан значај сазнања у хемији за развој технологије и друштва у целини.  
 
 

Начин и поступак остваривања прописаних наставних планова и програма 
 Настава хемије остварује се кроз следеће основне облике 
- Излагање садржаја тема  уз одговарајуће демонстрационе огледе 
- Решавање квалитативних и квантитативних задатака 
- Лабораторијске  вежбе 
- Коришћење других начина  рада који доприносе  бољем разумевању садржаја тема  (домаћи задаци, читање популарне литературе, коришћење 
интернета....) 
- Системско праћење рада сваког појединачног ученика 
 

Врсте активности у образовно- васпитном раду 
- ученици прате ток посматране појаве при извођењу демонстрационог огледа, затим својим речима, на основу сопственог расуђивања, описују појаву 
коју посматрају 
- рад у малим групама при извођењу лабораторијских вежби 
- израда самосталних истраживачких радова ученика 
- приказује графички и табеларно добијене податке 
- израда домаћих задатака 
- израда паноа за учионицу 
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Образовни стандарди за ОСМИ разред за наставни предмет ХЕМИЈА 

 
Ученик/ца зна: 
 

Садржај 
програма 

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

НЕМЕТАЛИ, 
ОКСИДИ 
НЕМЕТАЛА И 
КИСЕЛИНЕ 

ХЕ.1.1.2. o практичној 
примени елемената, 
једињења и смеша из 
сопственог окружења, на 
основу њихових својстава 
ХЕ.1.1.5. тип хемијске везе 
у молекулима елемената, 
ковалентним и јонским 
једињењима 
ХЕ.1.1.6. квалитативно 
значење симбола 
најважнијих хемијских 
елемената, хемијских 
формула најважнијих 
представника класа 
неорганских и органских 
једињења, и 
квалитативно значење 
хемијских једначина 
реакција оксидације 
ХЕ.1.1.8. значење следећих 
термина: супстанца, смеша, 
раствор, растварање, 
елемент, једињење, атом, 
молекул, јон, ковалентна 
веза, јонска веза, 
оксидација, оксид, 
киселина, база, со, 
индикатор 
ХЕ.1.1.12. у једноставним 

ХЕ.2.1.1. како тип хемијске 
везе одређује својства 
супстанци (температуре 
топљења и кључања, као и 
растворљивост супстанци) 
ХЕ.2.2.1. на основу назива 
оксида и киселина, састави 
формулу ових супстанци 
ХЕ.2.2.2. пише једначине 
хемијских реакција синтезе и 
анализе бинарних једињења 
ХЕ.2.2.3. експерименталним 
путем испита растворљивост 
и хемијску реакцију оксида 
са водом 
ХЕ.2.6.3. изводи једноставна 
уопштавања и 
систематизацију резултата 
 

ХЕ.3.2.1. да су физичка и 
хемијска својства неметала  
одређена структуром 
њихових атома/молекула 

ХЕ.3.2.2.хемијска својства 
оксида ( реакције са водом, 
киселинама, 
хидроксидима) 
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огледима испита својства 
супстанци (агрегатно 
стање, мирис, боју, 
магнетна својства, 
растворљивост), као и да та 
својства опише 
ХЕ.1.2.1. основна физичка 
и хемијска својства 
неметала и метала 
(агрегатно стање, 
проводљивост топлоте и 
електрицитета и реакцију 
са кисеоником) 
ХЕ.1.2.2. везу између 
својстава неметала и 
метала и њихове практичне 
примене 
ХЕ.1.2.4. да на основу 
формуле именује основне 
класе неорганских 
једињења 
ХЕ.1.2.5. примере оксида, 
киселина, база и соли у 
свакодневном животу као и 
практичну 
примену ових једињења 
ХЕ.1.2.6. основна физичка 
и хемијска својства оксида, 
киселина, база и соли 
ХЕ.1.2.7. утврди основна 
физичка својства оксида 
(агрегатно стање, боја, 
мирис) 
ХЕ.1.2.8. докаже кисело-
базна својства супстанци 
помоћу индикатора 
ХЕ. 1.2.10. безбедно рукује 
супстанцама, посуђем и 
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прибором 
ХЕ. 1.6.1. безбедно рукује 
основном опремом за 
експериментални рад и 
супстанцама 
ХЕ.1.6.2.  изведе 
експеримент према датом 
упутству 

 
МЕТАЛИ, 
ОКСИДИ 
МЕТАЛА И 
ХИДРОКСИДИ 
(БАЗЕ) 

ХЕ.1.1.2. o практичној 
примени елемената, 
једињења и смеша из 
сопственог окружења, на 
основу њихових својстава 
ХЕ.1.1.6. квалитативно 
значење симбола 
најважнијих хемијских 
елемената, хемијских 
формула најважнијих 
представника класа 
неорганских и органских 
једињења, и 
квалитативно значење 
хемијских једначина 
реакција оксидације 
ХЕ.1.1.8. значење следећих 
термина: супстанца, смеша, 
раствор, растварање, 
елемент, једињење, атом, 
молекул, јон, ковалентна 
веза, јонска веза, 
оксидација, оксид, 
киселина, база, со, 
индикатор  
ХЕ.1.1.12. у једноставним 
огледима испита својства 
супстанци (агрегатно 
стање, мирис, боју, 

ХЕ.2.1.7. у oгледима испитује 
свojства супстанци и да 
податке о супстанцама 
приказује табеларно или 
шематски 
ХЕ.2.2.1. на основу назива 
оксида, киселина и база  
састави формулу ових 
супстанци 
ХЕ.2.2.2. пише једначине 
хемијских реакција синтезе и 
анализе бинарних једињења 

ХЕ.2.2.4. испита најважнија 
хемијска својства киселина 
(реакција са карбонатима и 
металима) 
ХЕ.2.6.1. прикупи податке 
посматрањем и мерењем, и да 
при том користи одговарајуће 
инструменте 
ХЕ.2.6.2. табеларно и 
графички прикаже резултате 
посматрања или мерења 
ХЕ.2.6.3. изводи једноставна 
уопштавања и 
систематизацију резултата 
 

ХЕ.3.2.1. да су физичка и 
хемијска својства метала и 
неметала одређена 
структуром 
њихових атома/молекула 
ХЕ. 3.2.2.хемијска својства 
оксида( реакције са водом, 
киселинама, 
хидроксидима) 
ХЕ.3.6.1. препозна 
питање/проблем које се 
може експериментално 
истражити 
ХЕ.3.6.2. постави хипотезе 
ХЕ.3.6.3. планира и изведе 
експеримент за тестирање 
хипотезе 
ХЕ.3.6.4.донесе релевантан 
закључак на основу 
резултата добијених у 
експерименталном раду 
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магнетна својства, 
растворљивост), као и да та 
својства опише 
ХЕ.1.2.1. основна физичка 
и хемијска својства 
неметала и метал 
(агрегатно стање, 
проводљивост топлоте и 
електрицитета и реакцију 
са кисеоником) 
ХЕ.1.2.2. везу између 
својстава неметала и 
метала и њихове практичне 
примене 
ХЕ.1.2.3. да препозна 
метале (Na, Mg, Al, Fe, Zn, 
Cu, Pb, Ag, Au) на основу 
њихових 
физичких и хемијских 
својстава 
ХЕ.1.2.4. да на основу 
формуле именује основне 
класе неорганских 
једињења 
ХЕ.1.2.5. примере оксида, 
киселина, база и соли у 
свакодневном животу као и 
практичну 
примену ових једињења 
ХЕ.1.2.6. основна физичка 
и хемијска својства оксида, 
киселина, база и соли 
ХЕ. 1.2.10. безбедно рукује 
супстанцама, посуђем и 
прибором 
ХЕ. 1.6.1. безбедно рукује 
основном опремом за 
експериментални рад и 
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супстанцама 
ХЕ.1.6.2. изведе 
експеримент према датом 
упутству 

СОЛИ 

ХЕ.1.1.5. тип хемијске везе 
у молекулима елемената, 
ковалентним и јонским 
једињењима 
ХЕ.1.1.8. значење следећих 
термина: супстанца, смеша, 
раствор, растварање, 
елемент, једињење, атом, 
молекул, јон, ковалентна 
веза, јонска веза, 
оксидација, оксид, 
киселина, 
база, со, индикатор  
ХЕ. 1.2.4. да на основу 
формуле именује основне 
класе неорганских 
једињења 
ХЕ. 1.2.5. примере оксида, 
киселина, база и соли у 
свакодневном животу као и 
практичну примену ових 
једињења 
ХЕ. 1.2.6. основна физичка 
и хемијска својства оксида, 
киселина, база и соли 

ХЕ. 1.2.9. испита 
растворљивост соли 
ХЕ. 1.2.10 безбедно рукује 
супстанцама, посуђем и 
прибором 
ХЕ. 1.6.1. безбедно рукује 
основном опремом за 
експериментални рад и 
супстанцама 

ХЕ. 2.1.4 да саставља 
формуле најважнијих 
представника класа 
неорганских једињења, и 
једначине хемијских реакција  
неутрализације  и  
супституције 
ХЕ.2.2.1. на основу назива 
оксида, киселина, база и соли 
састави формулу ових 
супстанци 
 

ХЕ. 3.2.2. хемијска својства 
оксида (реакције са водом, 
киселинама, 
хидроксидима) 
ХЕ.3.2.3. да општа својства 
киселина зависе од њихове 
структуре (реакција са 
хидроксидима, металима, 
карбонатима, 
бикарбонатима и базним 
оксидима) 
ХЕ. 3.2.4. да општа 
својства база зависе од 
њихове структуре (реакције 
са киселинама и 
са киселим оксидима) 
ХЕ. 3.2.5. да физичка и 
хемијска својства соли 
зависе од њихове структуре 
ХЕ. 3.2.6. изведе реакцију 
неутрализације 
ХЕ.3.6.1. препозна 
питање/проблем које се 
може експериментално 
истражити 
ХЕ.3.6.2. постави хипотезе 
ХЕ.3.6.3. планира и изведе 
експеримент за тестирање 
хипотезе 
ХЕ.3.6.4.донесе релевантан 
закључак на основу 
резултата добијених у 
експерименталном раду 
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ХЕ.1.6.2. изведе 
експеримент према датом 
упутству 

Електролитичка 
дисоцијација 
киселина, 
хидроксида и 
соли 

ХЕ.1.1.4. да су чисте 
супстанце изграђене од 
атома, молекула и јона, и 
те честице међусобно 
разликује по 
наелектрисању и 
сложености грађе 
ХЕ.1.1.5. тип хемијске везе 
у молекулима елемената, 
ковалентним и јонским 
једињењима 
ХЕ.1.1.8. значење следећих 
термина: супстанца, смеша, 
раствор, растварање, 
елемент, једињење, атом, 
молекул, јон, ковалентна 
веза, јонска веза, 
оксидација, оксид, 
киселина, 
база, со, индикатор 
ХЕ.1.2.8. докаже кисело-
базна својства супстанци 
помоћу индикатора 
ХЕ. 1.2.10. безбедно рукује 
супстанцама, посуђем и 
прибором 
ХЕ.1.6.2. изведе 
експеримент према датом 
упутству 

ХЕ.2.2.1. на основу назива 
оксида, киселина, база и соли 
састави формулу ових 
супстанци 
ХЕ.2.6.2. табеларно и 
графички прикаже резултате 
посматрања или мерења 
ХЕ.2.6.3. изводи једноставна 
уопштавања и 
систематизацију резултата 
 
 

ХЕ.3.2.5. да физичка и 
хемијска својства соли 
зависе од њихове структуре 
ХЕ.3.6.1. препозна 
питање/проблем које се 
може експериментално 
истражити 
ХЕ.3.6.2. постави хипотезе 
ХЕ.3.6.3. планира и изведе 
експеримент за тестирање 
хипотезе 
ХЕ.3.6.4.донесе релевантан 
закључак на основу 
резултата добијених у 
експерименталном раду 

Увод у органску 
хемију 

ХЕ.1.1.5. тип хемијске везе 
у молекулима елемената, 

ХЕ.2.1.1. како тип хемијске 
везе одређује својства  
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ковалентним и јонским 
једињењима 
ХЕ.1.3.3 практичан значај 
угљоводоника , алкохола, 
карбонилних једињења, 
карбоксилних киселина  и 
естара у свакодневном 
животу 

супстанци (температуре 
топљења и кључања, као и 
растворљивост супстанци) 
 

Угљоводоници 

ХЕ.1.1.5. тип хемијске везе 
у молекулима елемената, 
ковалентним и јонским 
једињењима 
ХЕ.1.1.6. квалитативно 
значење симбола 
најважнијих хемијских 
елемената, хемијских 
формула најважнијих 
представника класа 
неорганских и органских 
једињења, и 
квалитативно значење 
хемијских једначина 
реакција оксидације 
ХЕ.1.3.1.формуле, називе и 
функционалне групе 
најважнијих угљоводоника, 
алкохола, карбонилних 
једињења, карбоксилних 
киселина  и естара 
ХЕ.1.3.2. основна физичка 
и хемијска својства 
угљоводоника, алкохола, 
карбонилних једињења, 
карбоксилних киселина  и 
естара 
ХЕ.1.3.3 практичан значај 
угљоводоника, алкохола, 
карбонилних једињења, 

ХЕ.2.1.2. значење 
термина:материја, хомогена 
смеша, хетерогена смеша, 
анализа и синтеза, 
неутрализација, супституција, 
адиција, анхидрид, изомер, 
изотоп 
ХЕ.2.3.1 пише једначине 
хемијских реакција 
сагоревања угљоводоника и 
алкохола  
ХЕ.2.6.3. изводи једноставна 
уопштавања и 
систематизацију резултата 
 

ХЕ.3.3.1. хемијске реакције 
угљоводоника, алкохола, 
карбонилних једињења, 
карбоксилних киселина  и 
естара 
ХЕ.3.3.2. видови практичне 
примене угљоводоника , 
алкохола, карбонилних 
једињења, карбоксилних 
киселина и естара на 
основу својстава која имају 
ХЕ.3.3.3 пише једначине 
хемијских реакција 
угљоводоника, алкохола, 
карбонилних 
једињења, карбоксилних 
киселина и естара 
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карбоксилних киселина  и 
естара у свакодневном 
животу 

Органска 
једињења 

са кисеоником 

ХЕ.1.1.6. квалитативно 
значење симбола 
најважнијих хемијских 
елемената, хемијских 
формула најважнијих 
представника класа 
неорганских и органских 
једињења, и 
квалитативно значење 
хемијских једначина 
реакција оксидације 
ХЕ.1.2.10. безбедно рукује 
супстанцама, посуђем и 
прибором 
ХЕ.1.1.12. у једноставним 
огледима испита својства 
супстанци (агрегатно 
стање, мирис, боју, 
магнетна својства, 
растворљивост), као и да та 
својства опише 

ХЕ.1.3.1.формуле, називе и 
функционалне групе 
најважнијих угљоводоника, 
алкохола, карбонилних 
једињења, карбоксилних 
киселина и естара 
ХЕ.1.3.2. основна физичка 
и хемијска својства 
угљоводоника, алкохола, 
карбонилних једињења, 
карбоксилних киселина  и 
естара 
ХЕ.1.3.3 практичан значај 
угљоводоника, алкохола, 

ХЕ.2.1.4. да саставља 
формуле најважнијих 
представника класа 
неорганских и органских 
једињења, и једначине 
хемијских реакција 
неутрализације и 
супституције 
ХЕ.2.3.1. пише једначине 
хемијских реакција 
сагоревања угљоводоника и 
алкохола 
ХЕ.2.6.2. табеларно и 
графички прикаже резултате 
посматрања или мерења 
ХЕ.2.6.3. изводи једноставна 
уопштавања и 
систематизацију резултата 
 

ХЕ.3.1.6. значење следећих 
термина: естерификација, 
сапонификација 
ХЕ.3.3.1. хемијске реакције 
угљоводоника, 
алкохола,карбонилних 
једињења,карбоксилних 
киселина  и естара 
ХЕ.3.3.2. видови практичне 
примене угљоводоника, 
алкохола, карбонилних 
једињења, карбоксилних 
киселина  и естара на 
основу својстава која имају 
ХЕ.3.3.3. пише једначине 
хемијских реакција 
угљоводоника, алкохола, 
карбонилних 
једињења, карбоксилних 
киселина и естара 
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карбонилних једињења, 
карбоксилних киселина  и 
естара у свакодневном 
животу 
ХЕ. 1.6.1. безбедно рукује 
основном опремом за 
експериментални рад и 
супстанцама 
ХЕ.1.6.2. изведе 
експеримент према датом 
упутству 

Биолошки важна 
органска 
једињења 

ХЕ.1.1.2. o практичној 
примени елемената, 
једињења и смеша из 
сопственог окружења, на 
основу њихових својстава 
ХЕ.1.4.1 да наведе физичка 
својства (агрегатно стање и 
растворљивост) масти и 
уља, угљених хидрата, 
протеина 
ХЕ.1.4.2 примере и 
заступљеност масти и уља, 
угљених хидрата и 
протеина у намирницама 
ХЕ. 1.6.1. безбедно рукује 
основном опремом за 
експериментални рад и 
супстанцама 
ХЕ.1.6.2. изведе 
експеримент према датом 

ХЕ.2.1.4. да саставља формуле 
најважнијих представника 
класа неорганских и 
органских једињења, и 
једначине хемијских реакција 
неутрализације и супституције 
ХЕ.2.4.1. најважније улогe 
масти и уља, угљених хидрата  
и протеина у живим 
организмима 

ХЕ.3.1.6. значење следећих 
термина: естерификација, 
сапонификација 
ХЕ.3.4.1.основу структуре 
молекула који чине масти и 
уља, угљене хидрате и 
протеине 
ХЕ.3.4.2. основна хемијска 
својства масти и уља   
(сапонификацију и 
хидролизу)  угљених 
хидрата и протеина 
ХЕ.3.6.1. препозна 
питање/проблем које се 
може експериментално 
истражити 
ХЕ.3.6.2. постави хипотезе 
ХЕ.3.6.3. планира и изведе 
експеримент за тестирање 
хипотезе 
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упутству 
 

ХЕ.3.6.4.донесе релевантан 
закључак на основу 
резултата добијених у 
експерименталном раду 

Хемија животне 

средине 

ХЕ.1.5.1. значај безбедног 
поступања са супстанцама, 
начине њиховог правилног 
складиштења, а са циљем 
очувања здравља и 
животне средине 

  

 
Начин и поступак остваривања програма: 

- континуирана припрема за часове (добро испланирати сваки час полазећи од оперативних задатака, према њима формулисати циљеве часа и 
изабрати методе које ће на датом садржају ученицима омогућити да формирају знања и вештине); 

- планирање наставе на годишњем и месечном нивоу; 
- користити што више активне методе рада које ће и ученику омогућити да буде што активнији и самосталнији у раду; 
- подстицати ученике на истразивачки рад у школској лабораторији(хемијском кабинету), што ће омогућити и подстицати развој вестина и 

способности комуникације, изношења идеја, навођења аргумената, доношења одлука и преузимања одговорности; 
- пратити ученичка постигнућа на сваком часу и омогућити им да кроз различите методе проверавања покажу свој напредак у учењу хемије; 
- добро осмислити задатке за испитивање ученичких постигнућа и проверити да ли се њима проверава ниво знања прецизиран у опетативним 

задацима и у којој мери се подстиче формирање целовитог знања, односно формирање система појмова; 
- што интересантније изводити наставу хемије, подстицањем критичког мишљења код ученика, и способности извођења закључака, 

дискутовања , извештавања; 
- за објашњавање апстрактних хемијских појмова користити огледе које демонстрира наставник или ученици(уколико у школи не постоје 

супстанце за извођење огледа и лабораторијских вежби, оне се могу заменити супстанцама које се могу набавити у апотекама, продавницама 
или их ученици могу донети од куће); 

- активности ученика треба планирати према оперативним задацима, наведеним уз сваку  тему имајући у виду које способности ученици треба 
да развију; 

- правилно бирати и комбиновати различите облике рада на часу; 
- користити стручну литературу, Интернет, што ће ученицимапомоћи да анализирају неку појаву, дискутују, праве извештаје; 
- комбиновати разне врсте дидактичких материјала илустрације, слике, графиконе, дијапозитиве; 
- у сарадњи са ученицима правити нова наставна средства, повезати решавања рачунских задатака са експерименталним радом; 
- упутити ученике на начине правилног извођења закључака, извештавања, понашања у хемијској лабораторији, сређивања радног места и сл; 
- формирати код ученика способност доношења одлука у свакодневном животу, упутити их да обрате пажњу од ког произвођача купују неки 

производ одређеног хемијског састава, при чему треба да имају критички став према рекламним кампањама за производе; 
- истаћи на прави начин практичан значај сазнања у хемији за развој технологије и друштва у целини. 
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ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

Оперативки задаци 

Ученици треба да: 
- упознају основне команде у МC Windows 
- упознаjу коришћење Интернета и електронске поште: 
- 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 једносгавније да користе у практичном раду: 
- стекну основна  практична  знања  и  умела  у  састављању електричних струјних кола; 
- упознају основне делове електротермичких и елсктродинамичких апарата и уређаја у домаћинству; 
- науче да правилно користе електричне уређаје и апарате и да отклањају мале кварове на наведеним електричним уређајима:  
- упознју основне електронске елементе: 
- науче симболе и шеме у електроници; 
- схвате принципе рада телекомуннкационих и аудиовизуелних уређаја у домаћинству; 
- развијају конструкторске способности израдом и склапањем модела електротехнпчких  и  елекпронских  уређаја  и  апарата  према 

одоварајућим шемама. 
 

Редни 
број Наставна тема укупно 

1. 
Информатичке 
технологије 

16 

2. 

Електротехнички 
материјали и 
инсталације 

10 

3. 
Електричне машине и 
уређаји 

14 

4. Дигитална електроника 12 

5. 
Од идеје до реализације - 
модули 

16 

 УКУПНО 68 
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НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

ИСХОДИ (СТАНДАРДИ) 
ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ 

1.Информатичка 
технологија 

- Рачунарске мреже 

- Интернет 
- Програми за обраду текста, 
слика и израду презентација. 

- фронтални рад 
- графички рад 

- практичан рад 

- познају могућности употребе 
једноставнијих софтвера за 
израду техничких цртежа и 
шема 
-да користе интернет 

-  познају симболе који се 
користе при изради цртежа и 
електричних шема, као 
најосновније цртеже и шеме 
електричних струјних кола 

-  ученици владају 
практичном применом 
рачунара у решавању 
различитих задатака: 
обрадом текста, података, 
табела, графике. 

2. Електротехнички 
материјали и инсталације 

- Електроинсталациони 
материјали  
- Опасности и заштита од 
струјног удара. 
-Прикључивање електричне 
енергије у објекте. 

- фронтални рад 
- графички рад 

- практичан рад 

- познавање 
електроинсталационог 
материјала и прибора 
(проводници, изолатори, 
прекидачи, утикачи, сијалична 
грла, осигурачи, електрично 
бројило, уклопни сат). 

- познају  нежељене последице 
дејства струје, начином 
заштите од струјног удара и 
пружање прве помоћи. 

- практично примењују 
замену жице топивог 
осигурача. 
- знају практичну примену 
електро елемената.  

3. Електричне машине и 
уређаји 
- Производња, пренос и 
трансформација електричне 
енергије. 
-Електротермички апарати и 
уређаји у домаћинству 
-Електромеханички апарати 
-Електромагнет 
-Електричне машине 
-Електрични уређаји у 
моторним возилима. 

- фронтални рад 
- графички рад 

- практичан рад 
- угледни час  

-познају основне делове и 
принципе рада 
електромеханичких 
(вентилатор, бушилица ..) и 
електротермичко-механичких 
уређаја у домаћинству (фен за 
косу, калорифер, клима 
уређај...) 
 

- познавање и примена релеја и 
електромагнета И и у другим 
уређајима који раде на сличном 
принципу) 
 

- познавање електричних 
машина (генератор, 
електромотор) и њихове 
примене и основних 
саставних делова. 

4. Дигитална електроника 
- Електронски елементи 
-Матична плоча и процесор, 
модем 

- фронтални рад 
- графички рад 

- практичан рад 

-  Препознају основне делове 
рачунара: матична плоча, 
процесор, меморија, интерфејс, 
модем. 

- познају појам и улогу 
телекомуникације и 
аудиовизуелна средства (радио 
и ТВ), мобилна телефонија, 

- познају начине 
функционисања аналогних и 
дигиталних 
телекомуникација и 
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-Радио и ТВ 
-Мобилна телефонија и GPS 

- распознају основне 
електронске компоненте. 

ГПС системи, интернет и 
кабловска телевизија 

предности дигиталне 
технологије над аналогном 

5. Од идеје до реализације – 

модули 
- Пројекат израде електричне 
инсталације стана. 
- израда електичних кола уз 
помоћ готових софтверских 
пакета. 

- фронтални рад 
- графички рад 

- практичан рад 

-рад на пројекту електричне 
инсталације стана уз помоћ 
наставника. 
- израда једноставнијих 
шема на рачунару.  

-рад на пројекту електричне 
инсталације стана, 
самостално у највећем делу.  
- израда шема на рачунару у 
програму  Microsoft Visio 

- самостална израда и 
одбрана пројекта 
електричне инсталације 
стана. 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 

 

Оперативни задаци: 
 Усмерени  развој основних моторичких способности,првенствено брзине и координације; 
 Усмерено стицање и  усавршавање моторичких умења и навика и навике предвиђених програмом физичког васпитања; 
 Примена стечних знања,умења и навика у сложенијим условима(кроз игру , такмичење и сл.); 
 Задовољавање социјалних потреба за потврђивањем,групним поистовећивањем и сл.; 
 Естетско изражавање кретњом и доживљавање естетских вредности; 
 Усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика. 

 
 

 

1.ОБАВЕЗНИ  НАСТАВНИ  ПРЕДМЕТ 
 

 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 

основни средњи напредни 

 

АТЛЕТИКА                  -
трчања,                        -
бацања,                        -
скокови 

 

 

Фронтални облик 
рада, групни облик 
рада, 
индивидуални 
облик рада 

Правилно трчи технике трчања на кратке и 
дуге стазе, зна терминологију , значај 
трчања, основе тренинга и пружа прву 
помоћ, зна правилно да скаче у даљ 
згрчном техником и мери дужину скока, 
зна терминологију, основе тренинга и 
пружа прву помоћ, зна правилно да скаче 

Правилно изводи варијанту 
технике штафетног трчања, зна 
правилно да скаче у даљ 
техником увинуће, зна да 
правилно скаче у вис леђном 
техником, правилно баца куглу 
леђном варијантом, зна правила 

 
 
 
 
 
 
Правилно изводи варијанту 
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у вис техником маказице, зна 
терминологију, основем тренинга и пружа 
прву помоц, правилно баца куглу из места 
и мери дужину хица, зна правила за 
такмичења,сигурносна правила влада 
терминологијом,основама тренинга и 
пружа прву помоћ 

такмичења, учествује на 
такмичењу 

технике штафетног трчања, 
учествује на такмичењу у 
вишебоју, зна атлетска правила 
неопходна за учествовање на 
петобоју 

СПОРТСКА ИГРА      - 
одбојка,                       -
кошарка 

Фронтални облик 
рада, групни облик 
рада, 
индивидуални 
облик рада,рад у 
пару и тројкама,  

Игра спортску игру,примењује основну 
технику,неопходна правила, сарађује са 
члановима екипе,зна функцију игре, 
основне појмове,правила,принципе 
тренинга и пружа прву помоћ 

Игра спортску игру 
примењујући виши ниво 
технике, већи број правила, 
једноставније тактичке 
комбинације уз висок степен 
сарадње са члановима екипе, зна 
функцију и значај спортске игре, 
већи број правила, принципе и 
утицај тренинга 

Игра спортску игру 
примењујући сложене елементе 
технике,испуњава тактичке 
задатке , суди, организује 
утакмице,зна тактику игрте, 
систем такмичења,начин 
организовања и суди 

ГИМНАСТИКА          -
вежбе на партеру ,      -
прескоци,  

Фронтални облик 
рада, групни облик 
рада, 
индивидуални 
облик рада,рад у 
пару 

Правилно изводи вежбе на тлу,правилно 
изводи прескоке, изводи вежбе и 
комбинације вежби на греди 

Правилно изводи вежбе и 
комбинације вежби ма тлу, 
правилмо изводи згрчку 
 

Правилно изводи вежбе и 
комбинације вежби ма тлу, 
правилмо изводи згрчку и 
разношку са изразитијом фазом 
лета 
 

 

 

 

 

 
2.ИЗБОРНИ  НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ 

2.1 ИЗАБРАНЕ СПОРТСКЕ  ГРАНЕ (СПОРТСКЕ  АКТИВНОСТИ)  КОШАРКА 36 ЧАСОВА 
 

Наставни 
садржаји 

Број 
часова 

Активности ученика 
у васпитно-

образовном раду 

Активности 
наставника у 

васпитно-

образовном 
раду 

Начин и 
поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци садржаја програма 
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ЕЛЕМЕНТИ 
КОШАРКЕ 

34 

-вежбање 
-трчање 
-скакање 
-пешачење 

-дискусија 
-анализирање 
-објашњавање 
-показивање 

-демонстрација 
-дијалог 
-физичко 
вежбање 
-турнири 
-излет 

-познаје правила спортске игре и придржава их се 
-стварање услова за социјално прилагођавање ученика 
за колективни живот и рад 
-развијање основних моторичких активности 
-развијање такмичарског духа 

 
2.2 СЛОБОДНЕ  АКТИВНОСТИ (СЕКЦИЈЕ) 
Слободне активности (секције) организују се за ученике са посебним интересовањем за спорт.Рад се одвија у  спортским  секцијама или школским 

екипама које се формирају према интересовању, способностима и полу ученика. 
2.3  АКТИВНОСТИ У ПРИРОДИ 
Од активности у природи,планирана су два кроса и два излета. 

Кросеви: 
-јесењи крос, у организацији Црвеног крста (октобар), 
-пролећни  крос „Светозар ђукић“ 
Излети: 

-излети  

Оперативни задаци 
-развијање основних моторичких активности 
-примена стечених знања кроз игру 
-стварање услова за социјално прилагођавање 

  
2.4  КОРЕКТИВНО-ПЕДАГОШКИ  РАД 
Корективно-педагошки рад се организује за ученике који  имају лоше држање тела.Рад спроводи наставник у сарадњи са лекаром или 

физијатром који утврђује степен деформитета и прописује вежбе.Тежи случајеви телесних деформитета  третирају се у здравственим установама. 
2.5ШКОЛСКА И ДРУГА ТАКМИЧЕЊА 

Школа организује и спроводи спортска такмичења као интегрални део процеса физичког васпитања, тј. обавезна унутар школска и међуодељенска 
такмичења у: 
1. гимнастици 
2. атлетици 
3. спортским  играма. 

 

Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
 
ВЕРСКА НАСТАВА  -  ПРАВОСЛАВНИ  КАТИХИЗИС (ВЕРОНАУКА) 
Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) јесте да пружи целовит православни погледна свет и живот, уважавајући две димензије: историјски 
хришћански живот(историјску реалност Цркве) и есхатолошки живот(будућу димензију идеалног).То значи да ученици систематски упознају 
православну веру у њеној доктринарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се хришћанско виђење живота и постојања 
света излаже у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којим се настоји показати да хришћанско 
виђенје(литургијско, као и подвижничко искуство Православне цркве) овухвата све позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну 
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припадност и верско образованје. Све то остварује се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и делатном плану, уз настојање да се 
доктринарне поставке спроведу у свим сегментима живота(однос с Богом, са светом, с другим људима и са собом.         
Задаци наставе православног катихизиса (веронауке) јесу да код ученика: 

- развије отвореност и однос према Богу, другачијем и савршеном у односу на нас, као и отвореност и однос према другим личностима, према 
људима као ближњима, а тиме се буди и развија свест о заједници са Богом и са људима и посредно се сузбија екстремни индивидуализам и 
егоцентризам; 

- развије способност за постављање питања о целини и коначном смислу постојања човека и света, о људској слободи, о животу у заједници, о 
феномену смрти, о односу са природом која нас окружује, као и сопственој одговорности за друге, за свет као творевину Божију и за себе,  

- развије тежњу ка одговорном обликовању заједничког живота са другим људима из сопственог народа и сопствене цркве или верске 
заједнице, као и са људима, народима, верским заједницама и културама  другачијим од сопствене, ка изналажењу равнотеже измђу заједнице 
и властите личности и ка остваренју сусрета са светом, са природом, и пре и после свега, са Богом; 

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

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

 

Садржаји програма бр. час 

Начини 
извођења 

активности 

циљеви и заједници садржаја програма 

Увод 
1 

илустративна 
дијалошка 

 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. 

 Ученик може да сагледа садржаје којима ће се бавити настава Православног 
катихизиса у току 8. разреда основне школе;  

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

Човек је икона Божја 6 

монолошка 
дијалошка 
радионичарска 
илустративна 
демонстративна 

 Продубити код ученика знање о човеку као икони Божијој у свету;  
 Развити свест код ученика о неопходности живота у заједници;  
 Развити свест код ученика да је грех злоупотреба слободе;  
 Омогућити ученицима основ за разумевање хришћанског појма слободе;  
 Подстаћи ученике на узајамну љубав и поштовање;  
 Подстаћи ученике на стално преиспитивање свог живота.  
  Ученик може да увиди да је човек икона Божија јер је слободна личност и да је 

служба човекова да буде спона између Бога и света.  
 Ученик може да увиди да се човек остварује као личност у слободној заједници 

љубави са другим.  
 Ученик је подстакнут да учествује у литургијској заједници.  
 Ученик може да сагледа грех као промашај људског назначења;  
 Ученик може да разликује слободу од самовоље;  
 Ученик може да увиди да човек може бити роб својих лоших особина и навика;  
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 Ученик је подстакнут да увиди вредност ближњега у сопственом животу;  
  Ученик може да усвоји став да једино кроз љубав човек може превазићи 

конфликт;  
 Ученик може да вреднује своје поступке на основу Христових заповести о љубави.  

Подвижничко - евхаристијски етос 7 

монолошка  
дијалошка 
радионичарска 
илустративна 
демонстративна 

  Омогућити ученицима основ за правилно разумевање хришћанског подвига;  
 Упутити ученике на смисао подвига светитеља;  
 Објаснити ученицима начин, смисао и циљ поста;  
 Упознати ученике са Житијима Светих;  
 Развити евхаристијски етос код ученика. 
  Ученик може да увиди да је подвиг начин живота у Цркви;  
 Ученик може да препозна различите подвиге као путеве који воде ка истом циљу;  
  Ученик може да објасни кад и како се пости;  
 Ученик може да увиди смисао и значај поста; 
 Ученик је подстакнут на пост и молитву као начин служења Богу;  
 Ученик је подстакнут да развија хришћанске врлине;  
 Ученик је подстакнут да се критички односи према својим поступцима;  
 Ученик је подстакнут да чита Житија Светих;  
 Ученик је подстакнут да заснује свој однос према Богу на захвалности.  

Литургија  11 

илустративна 
монолошка 
дијалошка 
радионичарска 
игра 

 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;  
 Подстаћи ученике на заједничко учешће у богослужењима;  
 Објаснити ученицима динамику богослужбеног времена.  
 Ученик може да увиди да је молитва разговор са Богом;  
 Ученик је подстакнут да преиспита и обогати свој молитвени живот;  
 Ученик може да схвати личну молитву као припрему за саборну молитву;  
 Ученик може да објасни значење речи Литургија и Евхаристија;  
 Ученик може да однос међу члановима Цркве пореди са повезаношћу удова у 

људском телу;  
 Ученик може да препозна неке од елемената Литургије;  
 Ученик може да увиди да Молитва Господња има литургијску основу;  
 Ученик може да наведе најважније делове храма и препозна њихову богослужбену 

намену.  
 Ученик може да именује нека богослужења и да зна да постоје покретни и 

непокретни празници;  
 Ученик је подстакнут да активније учествује у богослужењима  

Царство Божје 9 радионичарска  Објаснити ученицима да је Царство Божије крајњи циљ историје;  
 Указати ученицима на повезаност између васкрсења мртвих и Царства Божијег;  



 
 

703 

монолошка 
дијалошка 
демонстративна 

 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.  
 Ученик може да објасни да је Бог створио свет са циљем да постане Царство 

Божије;  
 Ученик може да објасни да Царство Божије у пуноћи наступа по другом 

Христовом доласку и васкрсењу мртвих;  
 Ученик може да објасни да је Бог створио човека као сарадника на делу спасења;  
 Ученик може да препозна да је Литургија икона Царства Божијег;  
 Ученик је подстакнут да активније учествује у Светој Литургији.  
 Ученик може да преприча догађај Преображења Господњег;  
 Ученик може да повеже појмове светости и обожења са дејством Светога Духа  
 Ученик може да препозна да је предукус Царства Божијег присутан у моштима, 

чудотворним иконама, исцељењима...  
 Ученик може да препозна разлику између православне иконографије и световног 

сликарства;  
 Ученик може да препозна икону као символ Царства Божијег;  
 Ученик је подстакнут да на правилан начин изражава поштовање према 

хришћанским светињама.  
 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Циљеви и задаци 
Грађанско васпитање у осмом разреду је обавезан изборни програм  у другом образовном циклусу. Циљ је проширивање сазнања о дечјим правима, 
обавезамаи развијању квалитетнијег демократског мишљења иразвоја демократске лићности. 
Задаци: 
Упознавање и проширивање знања о правима детета 
Упознавање са местом, улогом институција које се баве  унапређивањем положаја деце у Републици Србији 
Разумевање места, улоге и одговорности државе, породице и детета у унапређивању положаја детета у друштву. 
Разумевања и улоге медија у савременом друштву. 

 

НАСТАВНА ТЕМА  И САДРЖАЈ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА ПРОГРАМА 

Увод 
(представљање циљева изучавања 
предмета) 
-улога младих у друштву 

-Увод у тематику 
-радионице 
-разговор 

Поглед уназад, подсећање на научено и сазнање о новом 
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Деца у савременом свету 
-улога деце у савременом свету 
-обавезе и права деце 
-друштвено-користан рад 

Групни рад 
Групне акције у школи 
Групне акције ван школе 
Индивидуални рад 

Стварање слике осопственом месту и улози због унапређења 
положаја детета, самим тим развијање квалитетније демократске 
личности 

Медији у савременом друштву 
-улога медија у савременом друштву 
-хуманитарни рад  
-корист медија 

Групне акције у школи (Ђачки парламент) 
Вршњачка едукација 
Групне акције ван школе 
Индивидуални рад 

Разумевање улоге и значаја медија у друштву, стварање 
квалитетније слике детета  кроз,  и у медијима 

Завршни део 
-осврт на научено и будућа примена 
 

Трибине 

Дебате 
Осврт на урађено и научено 

Развиајње демократске мисли и личности 

 

Француски језик 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

 

Осми Разред  
 

Садржаји програма 
Број 
часова 

Активности 

ученика у образoвно- 

васпитном раду 

Активности 
наставника у 

образовно- 

васпитном раду 

     Начин и 

    поступак  
  остваривања 

Циљеви  и  задаци  садржаја 

програма 

L’école  

8 

-слушање 
-допуњавање реченица, 
-читање, 
-препричавање, 
-рад у паровима и групама. 

-координира 
-дискутује 
-анализира 
 

-демонстрација; 
 -кооперативна; 
- интерактивно. 

-писање већих целина на основу датих елемената; 
-ступа у дијалог у оквиру 8 до 10 реплика; 
-правилно користи идиоматске изразе; 
-користи правилно предлоге у изразима и 
после придева и глагола. 

Lécture des textes  

  9 

-спеловање; вежбе замене  
речи у граматичким цели- 
нама; истражиавања; 
ученичке презентације и 
пројекти. 

-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише 
-сугерише 

-демонстрација;  
-дијалог; 
 -игра; 
-индивидуално.  

-даље усавршава изговор гласова; 
-користи нове граматичке целине уз нови вокабулар; 
истражује самостално; 
-пише кратка неформална писма разно- 
врсног  садржаја. 

La Terre  

10 

-писање по диктату (позна- 
ти текст); 
-писање писма захвалнице; 
-одговори на питања; 
- ученичке презентације и 

-поставља  
проблем 
-сугерише 
-подстиче 
 

-кооперативно; 
 -демонстрација;  
-интерактивно; 
-игра. 

-разуме нови текст са мањим бројем  
непознатих речи; 
-пише нови текст слушањем истог; 
-од једне врсте речи прави другу са  
приложеним додацима. 
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пројекти 

Le Petit Prince  

    6 

-спеловање; вежбе замене  
речи у граматичким цели- 
нама; рад на компјутеру 
(пројекти). 

-наводи на 
повезивање и 
примену знања 
-подстиче на логично 
мишљење 

-кооперативно;  
-демонстрација;  
-интерактивно; 
-индивидуални  
рад. 

-представља припремљен рад на компјуте- 
ру; 
-правилно казује реченице у зависности од времена
дешавања; 
-ради краћи научни рад; 
-поставља пиатња. 

Le corps et l’esprit    11 

-групно и појединачно 
 читање;  
-препричавање прочитаног; 
 -истраживачки радови (корелација са
биологијом). 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља 
проблем 

-индивидуални  
рад; 
-дијалог; 
-кооперативно; 
-интеракција. 

-правилно користи врсте речи у  
монолозима и  дијалозима; 
-упознаје основна правила фонетике и морфологије; 
-правилно казује реченице у зависности од времена
дешавања; 
-ради краћи научни рад. 

Les professions     12 

- ученичке презентације и 
пројекти (фотографије), 
-користи управни говор, 
-корелација са музичком 
културом. 

-дискутује 
-анализира 
-мотивише 
-наводи на 
повезивање и 
примену знања 
-подстиче на 
логично мишљење 

-кооперативно;  
-демонстрација;  
-интерактивно; 
-индивидуални  
рад 

-прави корелацију са другим предметима 
(користи музички инструмент као помоћ 
при презентацији); 
-користи управни говор и наводи друге 
на дијалог и конверзацију, 
-разуме рекламе, радио и ТВ емисије 
блиске интересовањима ученика и 
значајне за младе, као и о темама  
образовног карактера из области науке. 

Paris   6 

-корелација са историјом 
и географијом, 
-коришћење сложених 
реченица, 
истраживачки радови. 

-координира 
-наводи на 
повезивање и 
примену знања 

-индивидуални  
рад; 
-дијалог; 
-кооперативно; 
-интеракција. 

-користи мимику и покрете (глума)као 
помоћно средство да иницира тему; 
-употребљава енглеске архаизме; 
-користи фотографију као подсетник на 
тражени термин. 

Devoirs Écrits 6 

-писање по диктату (позна- 
ти текст); 
-писање писма захвалнице; 
-одговори на питања; 

-подстиче 
-дискутује 
-анализира 

-индивидуални  
рад; 
-дијалог; 
-кооперативно; 
-интеракција. 

-употребљава придеве и прилоге у  
компаративним реченицама, 
-увиђа сличности и разлике са матичном и 
осталим културама. 
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Наставна  тема  и садржај Број часова   Број часова обраде 
  Број  часова 

   обнављања 

   Број  часова 

   утврђивања 

    Број  часова 

 систематизације 

L’école  
 

8 3 2 2 1 

Lécture des textes 9 2 2 3 2 
La Terre 

10 3 2 2 3 

Le Petit Prince 6 2 2 1 1 

Le corps et l’esprit 
11 4 3 2 2 

Les professions 12 4 3 3 2 

Paris 
6 2 1 1 1 

Devoirs Écrits 6  2 2 2 

 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ  

ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ 

Jeзик:  
 Граматика: 
-компарација и слагање 
придева у роду и броји 
члан 
- предлози испред 
градова и земаља 
- релативне 
заменице:ко,шта,где 
-прилози  
-присвојне заменице 
- показне заменице 
- објекатске заменице 
- прилошке заменице 

презентација 
наставних 
садржаја 

 интерактивно 
учење 

 препознавање и 
примена 
граматичких 
садржаја  

 рад у пару 
 групни рад  на 

задату тему 
 израда пројеката и 

паноа 
 - 
  

- Може теоретски да објасни 
како се гради правилна 
компарација 
-Уме да наброји неколико 
земаља мушког и женског рода 
- Ученик препознаје одричан 
глаголски облик  
- Ученик препознаје и именује 
релативне заменице 
- Ученик може да препозна и 
разликује придеве од прилога 
уз помоћ наставника 
- Ученик препознаје и именује 
уз помоћ наставника присвојне 
заменице 

-Може уз помоћ наставника да 
изврши компарацију  
- Уме уз помоћ наставника да 
употреби чланове испред земаља 
- Ученик зна функције релативних 
заменица и да их употреби у 
реченици 
- Ученик зна поступак грађења 
прилога 
- Ученик именује облике присвојних 
заменица 
-  
 
 

-Може  самостално да извши 
поређење и слагање придева 
-Може самостално да употреби 
чланове испред земаља у говору и у 
писању 
-Самостално склапа реченице 
користећи релативне заменице у 
говору и писаном изражавању 
-Ученик самостално приликом говора 
и писаног изражавања  користи 
прилоге 
- Ученик приликом писања и говора 
користи уз помоћ наставника 
присвојне заменице 
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- Условне 

реченице 3 типа 
- Предлози(  

да,за,дакле,због,
захваљујући..   ) 

- Временске 
одредбе(   за 
време, од, док ) 

- Прошло 
сложено време 

- Имперфекат 
- Футур 1 
- Конционал  

презента 
- Субјонктив 

 
 

 утврђивање и 
систематизација 
путем штампаног 
материјала, радне 
свеске и мини 
тестова  

 квиз 
 корелација и 

позивање на 
стечено знање из 
граматике 
матерњег језика 

 начини 
реализације уз 
помоћ визуелног и 
аудио материјала 

 допунска и 
додатна настава 
- одговарање на 
питања у вези са 
текстом који 
ученици имају 
пред собом 

- Ученик препознаје и именује 
уз помоћ наставника показне 
заменице 
- Ученик препознаје и именује 
уз помоћ наставника 
објекатске заменице 
- Ученик именује прилошке 
заменице 
- Ученик уз помоћ наставника 
набраја типове условних 
реченица 
 -Ученик уз помоћ наставника 
препознаје неке везнике. 
- Ученик уз помоћ наставника 
именује временске одредбе 
- Ученик може уз помоћ 
наставника да каже како се 
гради прошло сложено вереме 
- Ученик може уз помоћ 
наставника да каже како се 
гради имперфекат 
- Ученик може уз помоћ 
наставника да каже како се 
гради футур 1 
-Ученик може уз помоћ 
наставника да каже како се 
гради кондиционал презента 
 
 
 
 

 
- Ученик именује облике показних 
заменица 
- Ученик именује облике 
објекатских заменица 
- Ученик уз помоћ наставника зна 
шта објекатске заменице  мењају. 
- Ученик може приликом писања да 
користи први тип условних 
реченица 
- Ученик уз помоћ наставника 
именује везнике и зна њихово 
значење 
- Ученик уз помоћ наставника 
именује временске одредбе и 
њихову функцију 
- Ученик уз малу  помоћ наставника 
разликује глаголе који се мењају са 
глаголима имати и бити 
- Ученик зна како се гради 
имперфекат и може  уз помоћ 
наставника да промени неки глагол 
у датом времену 
- Ученик зна како се гради футур 1 и 
који су наставци 
- Ученик зна како се гради 
кондиционал презента и који су 
наставци 

-Ученик приликом писања и говора 
користи уз помоћ наставника показне 
заменице 
-Ученик приликом писања и говора 
користи објекатске  заменице или 
током превођења 
-Ученик самостално у писаном 
изражавању користи прилошке 
заменице и у конверзацији уз помоћ 
наставника 
- Ученик самостално користи сва три 
типа условних реченица приликом 
писаног изражавања 
- Ученик именује познате везнике и 
најфреквентније користи у усменом и 
писаном изражавању 
- Ученик користи временске одредбе 
приликом изражавања 
- Ученик користи самостално или уз 
малу помоћ наставника прошло време 
приликом говора и писања 
- Ученик самостално мења глагол у 
датом времену и зна разлику између 
имперфекта и сложеног перфекта 
- Ученик самостално мења глагол у 
датом времену и користи  га у писању 
и говору 
- Ученик препознаје субјонктив међу 
осталим временима, зна када се 
користи и да промени глаголе у 
субјонктиву 

Језичко изражавање 

- усмено изражавање 
 
 
 

 -разговор на 
задату тему 
(дијалог или рад у 
групи), читање 
дијалога по 
улогама, 

- Ученик именује чланове 
породице, одговара на 
најјденоставнија питања личне 
природе. Може да каже шта 
воли, а шта не воли. 

- Ученик уз помоћ наставника 
једноставнијим вокабуларом 
прича о својој породици, да ли 
нешто воли\не воли, прихвата 
или одбија. 

 

- Ученик може да се представи 
причајући о својој породици и 
интересовањима. Ученим може да 
прича и дискутује на једноствније 
теме и да прича о својим плановима. 
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разумевање писаног 
текста 
 
 
 
 
 
 
 
-разумевање говора 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  писмено изражавање  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-медијација 

понављање фраза 
и израза 
 

 -преписивање  
 текстова 

кратки описи 
 
 
 
 
 
 
 
-слушање и 
реаговање на 
упутства 
наставника или са 
аудио записа 

 драмска игра, рад 
у пару 

 симулација 
ситуација,  

 именовање 
научених појмова 
и израза уз често 
групно понављање 

 читање наглас, 
гласно понављање, 
појединачно и 
групно 

 слушање, читање 
наглас 

 диктати 
- одговарање на 
питања у вези са 
текстом који 
ученици имају 
пред собом 

 
 
- Разуме најједноставнија 
упутства, обавештења, као и 
интернационализме, разуме 
фреквентне речи и изразе 

 

 
 
 
Разуме најједноствније речи, 
имена, бројеве (нпр.када се 
осба описује или се 
представља) и прати 
једноставна упутства и 
обавештења и питања која се 
односе на блиско окружење. 
 
 

-Пише најједноставније 
податке о себи и лицима из 
свог блиског окружења, у 
обрасцима, упитницима или 
табелама дописујући време, 
место и активности 

 
 
 
 
 
 
- На матерњем језику 

преноси саговорнику 
општи смисао плаката, 
јеловника и основну тему 

 
-Разуме општи смисао и садржај 
писаних текстова и порука .Разуме 
фреквентне речи и 
изразе,једноставније поруке личне 
природе и дијалог умереним темпом 
о породици, поједине речи у 
модерној музици и тв рекламама. Уз 
помоћ наставника одређује основни 
смисао текста.  
Уз помоћ настаавника разуме место 
и време дешавања, као и главне 
актере радње. Може да прати 
једноставнија обавештења и 
упутства 

 
 
 
 

Зна да допуни разгледницу, израѕи 
захвалност, напише мало опширније 
о себи. Може да се писмено изрази 
на тему ктивности које свакодневно 
обавља.  
 
 
 
 
 
 
 
 
-На матерњем језику преноси 
саговорнику општи смисао и 
појединачне информације краћих и 
једноставнијих писаних текстова 

 
 
-Разуме општи смисао и садржај 
писаних текстова, мејлова, интеренет 
садржаја. Разуме општи смисао 
реклама без метафора. Разуме 
информације и главне идеје у тексту и 
може да одговори на питања о 
њиховом садржају(  ко, где, шта, како  
) 
 
 
Разуме саопштења, упутства, молбе 
итд. које 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.( где, 
када, цене, место и време дешавања) 
 
Пише обична и електронска писма у 
којима с пријатељима и познаницима 
договара активности и једноставним 
језичким средствима  
обрађује/спомиње узрасно релевантне 
теме.Одговара на питања и поставља 
их користећи граматичка правила 
записујућим их 
релативноортографски  тачно.Може 
да прихвати нешто или одбије као и 
да пише о низу акзивности. 

На страном језику саопштава 
једноставније информације добијене 
од трећег лица у вези с блиским 
комуникативним ситуацијама и 
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- одговарање на 
питања у вези са 
текстом који 
ученици имају 
пред собом 

раѕговора. опште информативне природе. 
(назив улице, број линије у 
градском саобраћају, цену). 

 

 

познатим темама. На матерњем језику 
преноси информације, упутства, 
молбе, савете и сл. добијене од трећег 
лица. 

 

 
 

Социокултурне 
компетенције 

 

 Зна уз помоћ наставника да 
наброји познате личности из 
француске културе. 

Разуме и описује сличности и 
разлике у свакодневном животу 
(нпр. Слободно време младих, 
школски систем...) 

Познаје положај земаља у којима се 
користи страни језик., познаје разлику 
у свакодневном животу између 
култура, и главна обележја француске 
културе 

 
 
 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ - ИЗАБРАНИ  СПОРТ 

 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 

основни средњи напредни 

СПОРТСКА ИГРА      - 
одбојка 

Фронтални облик 
рада, групни облик 
рада, 
индивидуални 
облик рада,рад у 
пару и тројкама,  

Игра спортску игру,примењује 
основну технику,неопходна 
правила, сарађује са члановима 
екипе,зна функцију игре, 
основне појмове, правила, 
принципе тренинга и пружа 
прву помоћ 

Игра спортску игру примењујући 
виши ниво технике, већи број 
правила,једноставније тактичке 
комбинације уз висок степен 
сарадње са члановима екипе, зна 
функцију и значај спортске игре, 
већи број правила, принципе и 
утицај тренинга 

Игра спортску игру примењујући 
сложене елементе технике,испуњава 
тактичке задатке , суди, организује 
утакмице,зна тактику игрте, систем 
такмичења,начин организовања и 
суди 

 
За предмет изабрани спорт не постоје стандарди али смо интерно употребили стандарде за спортску игру. 
 

В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
 
ИНФОРМАТИКA И РАЧУНАРСТВO 
.  
Оперативни задаци  
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- упознавање ученика са применом рачунара у области табеларних прорачуна и изради графикона;  
- упознавање ученика са фазама израде проблемских задатака на рачунару;  
- упознавање ученика са основама језика за израду једноставних презентација на мрежи;  
- упознавање ученика са могућностима специјализованих програма за израду презентација на мрежи;  
- оспособљавање ученика за самосталну израду пројекта применом рачунарских технологија.  
 
 
 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

ИСХОДИ (СТАНДАРДИ) 
ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ 

1.Табеларни прорачуни 
-Рад у програму Excel 
- ћелија и страна 
- рад са формулама  
- уграђене функције 
- графички објекти 
- штампање 

- фронтални рад 
- практичан рад 

- отварање и затварање  Excel а 
- рад са ћелијама 
- копирање и премештање. 

- убацивање графичких 
објеката у табелу. 
- штампање табеле. 

- рад са формулама и 
функцијама. 

2.Изборни модули 
- рад на програму Visual Basic 

- фронтални рад 
- практичан рад 

- познавање основних команди 
у  Visual Basic у . 

- израда једноставнијх 
програма у  Visual Basic у, уз 
помоћ наставника. 

-  самостална израда 
једноставнијх програма у  
Visual Basic у 

3.Израда самосталног пројекта 
- избор теме  
- избор плана рада 
- израда презентације 

- фронтални рад 
- практичан рад 

- израда једноставнијег 
пројекта уз помоћ наставника. 

- израда пројекта по 
изабраној теми уз 
коришћење више 
различитих корисничких 
програма. 

- самостална израда 
пројекта. 

 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  

 
Предмет има статус изборног. Анкетирање ученика врши се на почетку сваке школске године. Ако се ученици определе за овај предмет, похађају га 
до краја текуће школске године. Анкетирање ученика за следећу школску годину може се извршити и на крају текуће школске године.  
Од пријављених ученика на нивоу разреда, потребно је формирати групе од 15 до 20 ученика.  
Препоручује се да по једном рачунару буде највише два ученика.  
Потребно је да ученички рачунари имају звучнике или слушалице са микрофоном (због обраде мултимедијалних садржаја) а пожељна је и камера.  
У учионици је неопходно да се налази и један рачунар за наставника, успостављена веза са интернетом, скенер, штампач и звучници. Препоручује се 
да сви рачунари у учионици буду повезани у мрежу и да учионица има рачунарски пројектор.  
Програмске садржаје треба остваривати првенствено кроз вежбе и практичан рад на рачунару. У циљу што бољег усвајања знања, препорука је да 
ученици имају по један час вежби сваке недеље или да се реализује двочас сваке друге недеље.  
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С обзиром на то да ученици не морају похађати предмет у сва четири разреда, неки садржаји се морају тематски понављати и провлачити кроз више 
разреда, како би се предвиђене теме што боље савладале. Ту се, пре свега, мисли на теме које се тичу интернета, а затим на прављење и обраду 
мултимедијалних садржаја, као и на њихово уклапање у функционалну целину кроз пројектне задатке.  
У тематској целини ТАБЕЛАРНИ ПРОРАЧУНИ обрадити теме на следећи начин:  
Радна свеска и радни лист. Објаснити радно окружење и основне елементе прозора. Објаснити појмове: радна свеска, радни лист, ћелија, редови, 
колоне, адреса ћелије. Обрадити кроз вежбу рад у радној свесци (чување, брисање, премештање и копирање, отварање нове и постојеће радне свеске), 
кретање кроз радни лист (помоћу миша и тастатуре), убацивање новог радног листа, брисање радног листа, промену имена, копирање и померање 
радних листова. Показати селекцију ћелије, реда, колоне и целог радног листа. Вежбати селекцију суседних и несуседних ћелија, редова и колона. 
Вежбати промену ширине редова и колона.  
Унос података у ћелију. Објаснити који се типови података могу уносити у ћелију. Вежбати унос текстуалних, бројчаних и датумских података, 
њихово брисање, измену, копирање и премештање.  
Форматирање ћелија. Објаснити како се форматом ћелије одређују начини приказа података у облику текста, броја, датума и времена. Вежбати 
форматирање података (врста, величина, стил и боја слова). Показати како се могу бојити позадина и оквири ћелије.  
Рад са формулама. Објаснити појам формуле, начин њеног уноса, концепт повезивања ћелија унутар формула преко адреса ћелија. Вежбати на 
једноставним примерима.  
Коришћење уграђених функција. Објаснити појам функције и начин њеног уноса. Обавезно обрадити основне функције за сабирање, просек, 
минимум и максимум. Показати могућност "паметног" копирања формула. Вежбати на једноставним примерима. Показати да једна формула може да 
се састоји од више уграђених операција.  
Рад са графичким објектима. Показати могућности рада са готовим графичким објектима, њихово уметање на радни лист и форматирање (слике, 
дијаграми, готови облици, оквири за текст, украсна слова, симболи и други објекти). Повезати са стеченим знањима.  
Израда графикона. Објаснити начин израде графикона на основу унетих података. Показати и препоручити одређене типове графикона. Вежбати 
израду графикона, измену података и форматирања на израђеном графикону као и уметање графикона на исти и на посебан радни лист.  
Штампање. Објаснити поступак прегледања радног листа пре штампе и поступак штампања. Такође, објаснити могућности форматирања страница 
за штампу, тј. одређивања величине и оријентације папира, као и подешавање маргина. Скренути пажњу на могућности одабира штампача, штампања 
одређене странице и одређеног броја копија, као и на могућност штампања целе радне свеске.  
У тематској целини ИЗБОРНИ МОДУЛ наставити обраду задатака из програмирања или представити ученицима начин израде презентација на мрежи. 
Теме реализовати на следећи начин:  
 
Програмирање   
Препоручује се наставнику да осам часова посвети изради задатака у програмском језику који је изучаван у ВИ и ВИИ разреду. Задаци за вежбу могу 
бити неке од следећих тема: сортирање, евиденција присуства, просечна оцена, фискални рачун итд. Препоручује се наставницима да са ученицима 
ураде неки од следећих примера:  
1. Слогови (или класе, зависно од програмског језика) - Груписање сродних података у један тип података. Пример: дефинисати тип слога (класу) који 
представља ученика и садржи име, презиме, датум рођења, адресу, разред и одељење.  
2. Потпрограми - Направити потпрограм (процедуру или метод, зависно од програмског језика) који са тастатуре учитава податке у слог ученика и 
други потпрограм који исписује податке о ученику на екрану.  
3. Низови - Помоћу решења претходних задатака сачинити програм који учитава податке о свим ученицима у одељењу, а затим исписује податке само 
ученике који су рођени одређеног дана или само за ученике из одређеног места или одељења.  
4. Напредне операције са низовима - Сортирати унети низ ученика по презимену или по датуму рођења.  
5. Уколико је могуће, обрадити неки од претходних примера у графичком окружењу, тј. развити програм који за унос и приказ података користи 
прозоре, тастатуру и миша.  
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Преостала два часа посветити теоријској обради фаза израде проблемских задатака на рачунару. Ова целина ће код ученика заокружити сва знања 
стечена из програмирања кроз понављање и разјашњавање низа корака који се предузимају приликом решавања проблемских задатака на рачунару. 
Тиме се код ученика развија способност да сагледају цео процес израде програма, а да појам програмирања не повезују само са једном његовом фазом 
(најчешће се појам програмирања повезује са фазом писања програмског кода). Дакле, ученицима објаснити да се процес програмирања или 
пројектовања софтвера састоји из неколико фаза и сваку од њих растумачити: пројектовање захтева, анализа захтева, прављење модела система 
(помоћу алгоритма или на неки други начин), дефинисање захтева и њихово записивање, избор софтвера и алата за рад, израда програма (писање 
програмског кода), дизајн, тестирање решења, анализа грешака, дорада, завршна фаза писања документације у виду техничког упутства. Нагласити да 
се у реалном времену неке од наведених фаза преплићу и понављају а да је за израду озбиљног софтвера потребно имати читав тим у коме су улоге 
учесника тачно подељене.  
Презентације на мрежи  
Обновити са ученицима појмове као што су сервиси интернета, презентације на интернету, мапа и структура презентација на мрежи, појам сајта, 
преузимање материјала са других презентација, ауторска права на интернету и друго. Израду презентација на мрежи започети радом са језиком 
ХТМЛ. Објаснити основе језика ХТМЛ. У оквиру наставних јединица које следе направити једоставну презентацију на мрежи.  
Обраду језика ХТМЛ и израду једноставне презентације на мрежи поделити на следеће целине:  
- Основни елементи језика ХТМЛ (појам тагова са примерима основног костура програма, концепт креирања стране, поглед из веб читача).  
- Боја и слика за позадину.  
- Рад на тексту (унос текста, измена, брисање, прелазак у нови ред, размак између речи, специјални знаци, центрирање, фонт, величина, боја, стил).  
- Рад на слици (уметање слике на страну, промена димензије слике, позиционирање на екрану, постављање и позивање извора слика).  
- Хиперлинк (текст, слика, Е-маил).  
- Креирање табела (дефинисање табела, редова и колона, спајање редова, спајање колона, оквири за табелу, рад са текстом и сликама).  
На крају демонстрирати могућности специјализованих програма за израду презентација на мрежи (МС Публисхер, МС Фронт Паге, Дреамwеавер, 
Јоомла итд). Причати са ученицима о критеријумима за вредновање веб страница.  
Подстицати ученике на критичко вредновање информација доступних на мрежним презентацијама. Причати са ученицима о утврђивању вредности 
презентације постављањем следећих питања: Да ли је садржај коректан и актуелан? Да ли је садржај презентације у складу са узрастом ученика? Да ли 
су квалитетни текстуални, графички и мултимедијални елементи (ако постоје)? Да ли постоји препорука неке релевантне установе за коришћење 
презентације? Да ли је лако кретање (навигација) кроз презентацију? Да ли сви линкови у презентацији функционишу? Да ли презентација садржи 
биографију аутора и његову електронску адресу? Да ли је аутор веб презентације познато име у својој области? Да ли постоји линк до посматране 
презентације са неке презентације у коју већ имамо поверења? Да ли се наводе потпуни библиографски подаци у цитатима, како би се могли пронаћи 
оригинални извори? Да ли посматрана презентација има обележен датум постављања и датум последњег ажурирања? Да ли је то битна 
карактеристика квалитетне презентације?  
Теме за ИЗРАДУ САМОСТАЛНОГ ПРОЈЕКТА су део садржаја неког предмета који се изучава током школовања или су слободне. Као циљ треба 
поставити израду пројектног задатка. За реализацију пројектног задатка ученици користе знања стечена у оквиру предмета Информатика и 
рачунарство. Пројекат може бити реализован индивидуално или у групи до 3 ученика. Уколико се ради у групи, за сваког ученика јасно дефинисати 
задатке и целине које треба самостално да уради.  
Избор теме. Заједно са сваким учеником појединачно, одабрати тему за рад. Препоручити теме из школског програма или слободне теме, као што су: 
Наша школа, Одељењски ЦД, Стари и ретки занати итд. Дискутовати и анализирати одабрану тему и упутити ученике на потребну литературу. 
Обновити појам ауторских права и скренути пажњу на начине дељења дигиталних материјала, односно начине преузимања туђих материјала и 
постављање својих на интернет.  
Израда плана рада на пројекту. Објаснити ученицима све фазе израде пројекта појединачно: одређивање задатка пројекта и циљне групе којој је 
пројекат намењен, истраживање на задату тему, прикупљање података, сортирање и избор најквалитетнијих материјала, обрада материјала на 
рачунару, одабир форме за приказ пројекта, рад на пројекту, тестирање функционалности пројекта, представљање пројекта циљној групи, евалуација 
пројекта.  
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Избор средстава за реализацију пројекта. У односу на одабрану тему разговарати са ученицима и сачинити избор потребних програма и алата за 
израду пројекта, као што су: дигитални фотоапарат, камера, скенер и други. Избор програма извршити од обрађених у оквиру предмета Информатика 
и рачунарство. 
Израда пројекта. Број часова који је на располагању распоредити тако да се највише часова посвети изради пројекта. Препоручује се од шест до осам 
часова. Пратити ученике у раду и подстицати их на самосталан рад.  
Вредновање пројекта. Приказати и презентовати урађене пројекте одељењу или широј заједници. Коментарисати и анализирати представљене 
пројекте заједно са ученицима. Разговарати о тешкоћама на које су ученици наилазили током реализације пројекта и на које начине су их превазишли.  
Број часова који је предвиђен за сваку наставну област је оријентациони. Наставнику се оставља слобода да га коригује у извесној мери (2 до 3 часа по 
теми) уколико му је то потребно ради квалитетнијег савладавања програмских садржаја.  
 

ДОМАЋИНСТВО  
 
Циљ наставе изборног предмета домаћинство јесте да ученици стекну нова знањаинтегришу, функционализујуи унапреде претходна знања и 

вештине, усвоје вредности и формирају навике у вези са важним активностима у свакодневном животу у области становања, одевања, исхране и 
употребе различитих материјала. 
Задаци наставе домаћинства јесу: 
- стицање знања и вештина у вези с важним активностима у свакодневном животу и развијање способности примене стечених знања и умења у 

областима организације и функционисања савремене породице и домаћинства, исхране, културе становања и одевања; 
- развијање вештина, ставова и навика одржавања одевних предмета и обуће, домаћинства и околине; 
- развијање способности правилног и безбедног коришћења различитих средстава, оруђа и материјала у домаћинству; 
- развијање способности за поуздано и стручно коришћење различитих уређаја у домаћинству, нових информационих и комуникационих 

технологија; 
- развијање еколошке свести и спремности да се сопственим деовањем доприноси очувању здраве околине, стандарда и квалитета живљења; 
- развијање позитивних и конструктивних ставова о коришћењу научних сазнања за унапређивање квалитета живота; 
- развијање сарадничких односа са околином, неговање способности слушања и уважавања мишљења других, подстицање способности 

толеранције, изношења става и формулисања аргумената за изнети став; 
- развијање свести о сопственим знањима и способностима.  
  
 

НАСТАВНА ТЕМА НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОПОРАТИВНИ ЗАДАЦИ ИЗВОЂЕЊА ПРОГРАМА 

1. Лична хигијена 
    - средства за личну хигијену 
    - козметика 
    - кућна апотека 
    - одржавање стана 
    - уклањање мрља и заштита материјала 
    - бојење и лакирање дрвета 
    - отпадни материјали у 
       домаћинству 

- примена ИКТ у настави 
- истраживачки рад 
- дебата 
- самостални ученички радови 
- вршњачка едукација 
- тематски дан 
- групни рад 
- рад у пару 
 

Стицање знања о коришћењу воде у домаћинству, о хемијској и микро 
биолошкој исправности воде, разликама између техничке и пијаће воде, 
као и тврде и меке. Познавање опасности загађења животне средине и 
предлаже како да се спрече штетне последице загађења. Развијање 
еколошке свести, као и свести о сопственим знањима и умењима 
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2. Исхрана човека 
     - јеловник, састављање 
     - састојци хране и потребе 
    - навике у исхрани – истраживање 
    - последице неправилне исхране 
    - органска и ГМО храна 
    - апарати за обраду хране 
    - загађивање хране и мере заштите 
    - припрема салата, сокова и млечних 
напитака 
    - аранжирање хране, стола и 
послуживање 
   - култура исхране и понашање за 
трпезом 

- истраживачки рад 
- дебата 
- примена ИКТ у настави 
- самостални ученички радови 
- вршњачка едукација 
- фестивал науке 
- групни рад 
- рад у пару 
- тематска недеља 
 

Стицање знања о значају правилне исхране и да се исхраном уноси шест 
главних врста супстанци битних за функционисање људског организма, 
као и њихову заступљеност. Препознавање еколошку и генетски 
модификовану храну. Стиче знања о припреми и чувању намирница ( 
конзервисању), планирању дневних оброка и састављању јеловника. 
Формирање практичних знања и вештина за послуживање хране, 
културних навика приликом узимања хране, као и неговање културе 
исране и живота уопште 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ХОР И ОРКЕСТАР 
 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 
БРОЈ 

ЧАСОВА 

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ 
ОСТВАРИВАЊА САДРЖАЈА 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА ПРОГРАМА 

Извођење музике/певање 
- Химне 
-Народна музика; 
- Духовна музика; 
- Староградске песме; 
- Песме из Балканских ратова и 
Првог светског рата; 
- Канони; 
- Песме које су компоновала деца; 
- Песме националних мањина; 
-Песме домаћих и страних 
композитора; 
- Одломци из забавне и филмске 
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-аудитивна 
- дијалошка 
-демонстративна 
-монолошка 
-практичан рад 
-Певање у групи 
-Појединачно певање 
-Индивидуални  
 -групни  

-Развијање националног и патриотског осећања; 
- Неговање свести о националној припадности  
- Очување музичке културне баштине; 
- Упознавање православног  музичког наслеђа; 
- Развијање свести о повезаности књижевности (поезије) и 
музике; 
-Схватање значаја музике у значајним историјским моментима 
Србије; 
- Оспособљавање за вишегласно певање; 
- Подстицање креативних способности ученика и смисла за 
колективно музицирање; 
- Упознавање са музичком традицијом других народа  ; 
-Упознавање са вокалном музиком домаћих и страних 
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музике композитора; 
- Учење познатих примера примењене и популарне музике; 

Слушање музике 
-Српски композитори 
-Европски композитори 
-Традиционална музика 
-Популарна музика 

4 

-аудитивна 
- дијалошка 
-демонстративна 
 

Упознавање са музичком традицијом других народа  ; 
-Упознавање са вокалном музиком домаћих и страних 
композитора; 
-Упознавање  популарне музике; 

Извођење музике/свирање 
--Извођење ритма на ритмичким 
ударачким инструментима 

-Једногласно свирање народних 
песама на фрулицамам или 
металофонима 

-Двогласно свирање народних 
песамам на фрулицама или 
металофонима 

-Једногласно свирање на 
мелодијским и ритмичким 
удараљкама 

-Двогласно свирање 
једноставнијих композиција 

7 

 
-аудитивна 
- дијалошка 
-демонстративна 
-монолошка 
-практичан рад 
-Певање у групи 
-Појединачно певање 
-Индивидуални 
 -групни 

 
-Неговање способности извођења музике (свирање) 
-- подстицање креативности у свим музичким активностима 
(извођење,истраживање      и стварање музике) 
-- Певају и свирају по слуху и из нотног текста песме наших и 
других народа (народне, уметничке, дечје, староградске);  
 
 
 

 

ШАХ 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

УВОД 

 
Уводни час  
–упознавање са циљевима и задацима програма и начином рада 
(демонстрација, интеракција; вежбање –самостално и у паровима, одигравање партија кроз ученичке турнире, тема-турнире и 
симултанке). 
СВЕТСКИ ШАМПИОНИ И ЊИХОВО СТВАРАЛАШТВО (9+9) 
1.Василиј Смислов-Допринос историји шаха.  
Примери из Смисловљевог стваралаштва.-Поучна партија: Ботвиник–Смислов0:1,Москва (м/14)1954. 
(Краљева индијска одбрана). 
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2. 

Михаил Таљ-Допринос историји шаха.Примери из Таљевог стваралаштва.-Поучна партија: Таљ–Велимировић1:0, СССР –Југославија 

1979. 
(Енглеско отварање). 
3.Тигран Петросјан-Допринос историји шаха. Примери из Петросјановог стваралаштва-Поучна партија: Петросјан–Спаски 1:0, Москва 
(м/10)1966. 
(Краљева индијска одбрана). 
4.Борис Спаски-Допринос историји шаха. Примери из стваралаштва Спаског.-Поучна партија:  
Ларсен–Спаски 0:1, Свет –СССР, Београд 1970. 
(Неправилно отварање) 
5. Роберт Фишер-Допринос историји шаха. Примери из Фишеровог стваралаштва. 
-Поучна партија: Д. Берн–Фишер 0:1, Њујорк 1956. 

(Гринфелдова индијска одбрана). 
6.Анатолиј Карпов-Допринос историји шаха. Примери из Карповљевог стваралаштва. 
-Поучна партија: Карпов–Хорт 1:0, Москва 1971. 

(Сицилијанска одбрана –Кересов напад) 
ОДИГРАВАЊЕ ПАРТИЈА (0+3) 
-Практична игра:тема-турнир ученика (одабрана отварања, 2 часа). 
-Симултанка предметног наставника против ученика (1 час). 
ПРОБЛЕМСКИ ШАХ(1+1) 
-Семјуел Лојд и његово стваралаштво. Изабрани проблеми.-Студије. Примери са позицијама које подсећају на практичну игру. 

ВРХУНСКИ ШАХ НА НАШИМ ПРОСТОРИМА (5+2) 
Предратни период. Бора Костић. 
Поучна партија: Костић –Иља, Буенос Аирес 1913. 
-Први послератни успеси. Петар Трифуновић. Светозар Глигорић.Поучна партија: Смислов –Глигорић, Варшава 1947. 

Женски шах на овим просторима. 
Први велики успеси: Милунка Лазаревић, Верица Недељковић. Нова генерација: Алиса Марић, Наташа Бојковић.Поучна партија: А. 
Марић –Хауел, Хестингс 1994. 
 
 
ОДИГРАВАЊЕ ПАРТИЈА (0+3) 
-Турнир ученика (2). 
-Симултанка предметног наставника против ученика. 

 

 

Г. ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
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Садржаји програма Број 
часов

а 

Активности  
ученика 

Активности 
наставника 

Начини и поступци 
извођења програма 

Циљеви и задаци садржаја 
програма 

1. Развој српског 
књижевног језика 

5 

слушаjу,  
читају,  
питају,  
разговарају 

-Подстиче на 
усвајање знања, 
-мотивише за  рад 

индивидуални, 
текстуални 

усвајање основних знања о 
Вуковом раду на развоју 
књижевног језика 

2. Морфологија 7 

обнаваљају стечена 
знања о облицима речи, 
раде текстове из збирке 
за квалификациони 
испит 

-Подстиче на 
усвајање знања, 
-мотивише за  рад 

рад у групи,  
фронтални 
 

оспособљавање ученика за 
полагање квалификационог 
испита 

3.Фонетика 7 

одређују гласове по 
звучности и месту 
изговора, уочавају 
гласовне промене у 
датим речима 

-Подстиче на 
усвајање знања, 
-мотивише за  рад 

индивидуални, 
текстуални,  
фронтални 

оспособљавање ученика за 
полагање квалификационог 
испита 

4.Синтакса 10 

одређују службу речи у 
реченици, издвајају 
зависне и независне 
реченице и одређују 
њихове врсте према 
значењу 

-Подстиче на 
усвајање знања, 
-мотивише за  рад 

индивидуални, 
фронтални, 
 

оспособљавање ученика за 
полагање квалификационог 
испита 

5.Правопис 5 
пишу текст, исправљају 
неправилно написане 
реченице, питају 

-Подстиче на 
усвајање знања, 
-мотивише за  рад 

индивидуални, 
текстуални,  
рад у пару  

побољшање писмене културе 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
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НАСТАВНА ТЕМА  И САДРЖАЈ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА ПРОГРАМА 

 ГРАМАТИКА 

 Глаголски облици (Садашње просто 
време,Садашње трајно време, Прошло просто 
време,Будуће просто време –будући планови и 
намере-going to,Садашњи перфекат, used to) 

 модални глаголи (should, shouldn’t, must, 
mustn’t, have to, don’t have to, needn’t) 

 Изрази за количину 

 Број и род именица 

 Mouse – mice 
 Child – children 
 Cat – Tom cat 
 Lion – lioness 
 Host : Hostess 
  
 Односне заменице 
 (who, what, which, that) 
 Question tags 

 He is here, isn’t he? 

 Први и други тип кондиционала 
 He will study, if he wishes to. 
 He would study if he wished to. 

        Заменице 

        Possessive Pronouns (mine) 

     Personal pronouns (you) 

      Reflexive pronouns (myself) 

      Demonstrative pronouns (this) 
      Interrogative pronouns (whose) 

      Relative pronouns (that, which) 

      Distributive pronouns (either) 

      Indefinite pronouns (all, one) 

Индиректни говор 

 (наредбе, молбе, савети) 
 придеви (компарација, присвојни придеви, 

радни и трпни придев) 
 Заменице(Неодређена заменица ONE/ONES) 
 Предлози за место и време 
 Прилози ( прилози за количину, прилози 

фреквенције) 

презентација наставних садржаја 
интерактивно учење 
препознавање и примена граматичких садржаја  
рад у пару 
групни рад  на задату тему 
израда пројеката 
израда паноа 
приближавање граматичких садржаја из угла 
свакодневнице 
утврђивање и систематизација путем штампаног 
материјала, радне свеске и мини тестова  
квиз (Асоцијација) 
корелација и позивање на стечено знање из 
граматике матерњег језика 
начини реализације уз помоћ визуелног и аудио 
материјала 

 допунска и додатна настава 
-    описује различитости 
-    постављање питања и давање исказа у       
основној комуникацији;  
-    лексика,  
-    нови граматички појмови,  
-    писање кратких реченица. 
-     исказивање изреченог трећој особи, 
-      исказивање једноставне усмене поруке;  
-     савладавање технике читања;  
-     описи појмова;  
-      лексика,  
-      нови граматички појмови 
рад у пару 
групни рад  на задату тему 
израда пројеката 
израда паноа 
приближавање граматичких садржаја из угла 
свакодневнице 
 

 -разумевање  текстова  и  упутстава и  реаговање  на  
одговарајући  начин 
- разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у 
језичким активностима, 
- уочава сличности и разлике између матерњег и страног  
језика који учи, 
- покушава да одгонетне значење на основу контекста и 
проверава питајући неког ко добро зна ( друга, наставника) 
- обраћа пажњу на речи и изразе који се више пута 
понављају, као и на наслове и поднаслове у писаним 
текстовима, 
- уколико не зна појам на страном језику, покушава да је 
изрази мимиком док не добије помоћ од друга или 
наставника, 
-интерпретација и практична  примена стечених   
знања 
-упознавање , представљање  себе  и  других 
-изражавање  припадности 
--исказивање једноставне усмене поруке;  
-савладавање технике читања;  
- описи појмова;  
- лексика,  
- нови граматички појмови унутар познате реченице 
 
 
 

http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#licne
http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#povratne
http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#pokazne
http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#upitne
http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#relat
http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#diob
http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#neod
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 Условне реченице ( први, дриги и трећи тип – 
If/Unless) 

 Управни говор 
 Пасивни облик реченице (сва садашња, 

прошла и будућа времена) 
ВОКАБУЛАР И ИЗГОВОР 
Вођење сопственог речника  
(писање нових речи по новим насловима и 
текстовима који се изучавају) 
Подела по врстама речи 
Глаголи (инфинитив, прошло време, партицип) 
Именице 
Придеви 

Предлози 

Упитне речи 

Имитирање изговора говорника којима је 
енглески језик матерњи, а долазе из 
различитих делова света ( нагласак – 
Аустралија, Америка, Канада, Велика 
Британија) 
 
 

 читање наглас 
 вежбе са акцентовањем 
 вођење сопственог речника 
 провера речи 
 рад у пару (дијалог) 
 вежбања са захтевом отклањања грешке 

слушање и реаговање на упутства наставника 
или са аудио записа 

 симулација дијалога 
 именовање научених појмова и израза уз често 

групно понављањ 
 драмска игра, рад у пару 
 симулација ситуација, рад на групном пројекту 

примена аудио и видео записа 
индивидуална и групна анализа текста 
припрема  питања у вези са прочитаним или 
одслушаним текстом 
препричавање прочитаног текста 

- Уме да нађе задату реч на страном језику у свом речнику 
или у штампаном издању, 
- Уме да нађе синоним задате речи на страном језику, 
- Тражи одговарајући израз са матерњег на израз у страном 
језику 
- Исправља друга уколико погреши 
 
 
 
 

ЧИТАЊЕ И СЛУШАЊЕ СА 
РАЗУМЕВАЊЕМ 
Разумевање краћег текста (уџбеник или 
додатни материјал) 
Краћи дијалози до 10 реплика  
( питања и одговори) 
  

 
 
 
 
 
 
 

дискусија 
 вежбе слушања, повезивање предмета са сликом 
 израда постера на задату тему  
 поступање по датом задатку 
 слушање и реаговање на упутства наставника 

или са аудио траке 
 драмска игра, рад у пару 
 симулација ситуација, рад на групном пројекту 
 симулација дијалога 
 именовање научених појмова и израза уз често 

групно понављање 
 читање наглас 
 вежбе са акцентовањем 
 вођење сопственог речника 
 провера речи 
 рад у пару (дијалог) 
 вежбања са захтевом отклањања грешке 

-  Може да изрази утиске и осећања о кратком прилагођеном 
књижевном тексту, 
-  Уме да користи вербална и невербална средства 
изражавања, 
-   Уз помоћ наставника континуирано ради на усвајању и 
примени општих стратегија учења (генерализација, 
индукција, дедукција, инференција и позитивни трансфер) 
- може да употреби реч сличног значења или приближног 
уместо непознате. 
 

ПИСАЊЕ И ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ диктати -  Правилно пише страну реч, 
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Попуњавање краћих текстова ( радни 
листови...) 
Тестови ( граматичке целине, вокабулар) 
Диктати ( познати текстови) 
 

преписивање текстова 
правила интерпункције и правописа 
кратки описи 
коришћење интернета и других средстава 
писмене комуникације 
подстицање креативности кроз писање кратких 
песама и причица 
-     игрица размене писаних порука 

-  Уме да у писаној форми изражава краће садржаје у вези са 
темама предвиђеним наставним програмом, поштујући 
правила писаног кода, 
-  Уме да попуњава краћу анкету везану за обим вокабулара 
који поседује, 
-   Уме да попуњава реченицу везану за познату фразу, 
-   Уме да попуњава реченицу везану за граматичку целину 
која се изучава 

КОНВЕРЗАЦИЈА 
Драматизација (скечеви везани за претходно 
учену целину ) 
Питања и одговори (текстови из уџбеника) 
Препричавање текста (познати текст из 
уџбеника) 

коришћење припремљеног текста за разговор, 
 коришћење интернета у сврху тражење 

фотографија и текста на задату тему 
 рад у Power Point-у, 
 припрема питања и одговора уз консултацију са 

наставником 

Разумевање  и давање једноставних упутстава и команди, 
 Молбе и изрази захвалности, 
 Преноси трећој особи  основно значење исказаног у оквиру 

набројаних комуникативних функција, 
-     тражење и давање обавештења;  
-     описивање и именовање предмета;  
-     изражавање припадности;  
-     препознавање историјских појмова 
-     описивање филмова или прочитане књиге 

 

 

 

ИСТОРИЈА 
Циљеви допунске наставе су: 
Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или за ученике који су били одсутни са часова и за оне који желе даутврде своје 
знање са циљем,разумевања,препознавања отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања умења и вештина из наставног градива. 
 

НАСТАВНА ТЕМА НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 

основни средњи напредни 
 
Свет у другој половини  
19-ог и почетком 20 
века 
1 

Помоћу уџбеника и 
историјске карте утврдити 
основне чињенице везане за 
прилике у свету у овом 
периоду 

Налази се у школском програаму   

Србија, Црна Гора и 
Срби у Хабзбуршком и 
Османском царству од 
Берлинског конгреса до 
Првог светског рата 

2 

Обнова појма „Источно 
питање“, разумевање 
положаја Србије и других 
балканских држава у 
окружењу великих сила 

Налази се у школском програаму   

Први светски рат и 
револуција у Русији 

Користећи уџбеник и 
историјску карту утврдити 

 
Налази се у школском програаму 
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1 чињенице основног и 
средњег нивоа о свету у 
Великом рату 

 

Србија и Црна Гора  у 
Првом светском рату 
1 

Усвајање знања, уочавање 
узрочно-последичних веза, 
примена стечених знања, 
коришћење карте 

Налази се у школском програаму   

Свет између Првог и 
Другог светског рата 
1 

Усвајање појмова основног и 
средњег нивоа помоћу 
уџбеника и карте 

Налази се у школском програаму   

Југословенска 
краљевина 
1 

Усвајање појмова основног и 
средњег нивоа помоћу 
уџбеника и карте, припрема 
за полагање завршног испита 

Налази се у школском програаму   

Други светски рат – 
Тотални рат 
1 

Усвајање појмова основног и 
средњег нивоа помоћу 
уџбеника и карте, припрема 
за полагање завршног испита 

Налази се у школском програаму   

Свет после Другог 
светског рата 

Усвајање појмова основног и 
средњег нивоа  

Налази се у школском програаму   

 

ГЕОГРАФИЈА 

 

Циљеви и задаци: 
- Боље разуневање и сазнање о природним и и географско-економским одликама Републике Србије 
- Постизање бољег  општег успеха  из предмета 
Теме: 

1. Природне  одлике републике србије – 4 часа 
2. Становништво и насеља – 1 час 
3. Привреда републике србије – 4 часа 

 

НАСТАВНА ТЕМА НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ ) 

ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ 

ГЕОГРАФСКИ 
ПОЛОЖАЈ И 
ГРАНИЦЕ 
СРБИЈЕ 

-слушање 
-питања и одговори 
-упоређивање 
-објашњавање 

ГЕ 1.1.3. препознаје и чита 
географске и допунске елементе 
карте 
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ПРИРОДНЕ 
ОДЛИКЕ СРБИЈЕ 

-слушање 
-питања и одговори 
-упоређивање 
-објашњавање 

ГЕ 1.1.3. препознаје и чита 
географске и допунске елементе 
карте 
ГЕ 1.4.1.  препознаје основне 
природне и друштвене одлике наше 
државе  

  

ДРУШТВЕНЕ 
ОДЛИКЕ СРБИЈЕ 

-слушање 
-питања и одговори 
-упоређивање 
-објашњавање 

ГЕ 1.3.1.   познаје основне појмове 
о становништву и насељима и 
уочава њихов просторни распоред 
 

  

ПРИВРЕДНЕ 
ОДЛИКЕ СРБИЈЕ 

-слушање 
-питања и одговори 
-упоређивање 
-објашњавање 

ГЕ 1.3.2.  дефинише појам 
привреде и препознаје привредне 
делатности и привредне гране 

  

 

ФИЗИКА 

 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

ИСХОДИ (СТАНДАРДИ) 
основни средњи напредни 

ОСЦИЛАТОРНО И 
ТАЛАСНО 
КРЕТАЊЕ 

- Разговор 
- Демострације 
- Израда 
једноставнијих 
задатака  
- Вршњачко 
учење 

1.2.1. Ученик уме да препозна врсту 
кретања према облику путање. 
  

2.2.3. Ученик уме да препозна 
основне појмове које описује 
осцилаторно кретање,зна шта је 
равнотежни положај, амплитуда, 
период осциловања... 
 

 

ЕЛЕКТРОСТАТИКА 

- Разговор 
- Демострације 
- Израда 
једноставнијих 
задатака  
- Вршњачко 
учење 
 

1.1.2. Ученик уме да препозна смер 
деловања електростатичке силе, зна 
да тела могу бити позитивно или 
негативно наелектрисана и на основу 
тога препознаје када је узајамно 
деловање између два тела привлачно 
односно одбојно и да ће интеракција 
бити најјача у случају када су 
наелектрисана тела међусобно 
најближа. 

2.4.1. Ученик уме да користи 
важније изведене јединице Si 
система и зна њихове ознаке.(за 
кол.наелектрисања,електрични 
потенцијал...) 
 

 

ЕЛЕКТРИЧНА 
СТРУЈА 

- Разговор 
- Демострације 
- Израда 
једноставнијих 

1.3.1. Ученик уме да препозна да 
струја тече само кроз проводне 
материјале. Пример:Да би струја 
текла кроз течност она мора бити 

2.3.1. Ученик зна да разликује 
електричне проводнике и 
изолаторе, зна да метали  и водени 
раствори неких супстанција као и 
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задатака  
- Вршњачко 
учење 
 

проводна или да струјно коло може 
да се затвори металним новчићем а 
не гумицом. 
1.4.1. Ученик уме да чита мерну 
скалу и зна да одреди вредност 
најмањег подеока, користи уређаје за 
мерење: амперметре и волтметре и 
зна да запише измерену бројну 
вредност са одговарајућом 
јединицом мере. 
1.4.2. Ученик уме да препозна  
инструменте за мерење јачине струје 
и напона, препознаје да се јачина 
струје мери ампереметром а напон 
волтметром. 
1.4.3. Ученик зна да користи основне 
јединице за: јачину струје, напон, рад 
и снагу електричне струје. 

гасови при одређеним условима 
могу да проводе електричну 
струју. 
2.3.2. Ученик зна називе основних 
елемената електричног кола(извор 
струје, прекидач, проводник и 
отпорник) и зна да их препозна у 
простом колу. 
 

МАГНЕТНО ПОЉЕ 

- Разговор 
- Демострације 
- Израда 
једноставнијих 
задатака  
- Вршњачко 
учење 
 

1.1.2. Ученик уме да препозна смер 
деловања магнетне силе, зна да 
стални магнети имају два пола N и S 
и да магнетно деловање може бити 
привлачно и одбојно. 
1.3.2. Ученик уме да препозна 
магнетне ефекте електричне струје, 
препознаје да се калем кроз који 
протиче струја понаша као шипкасти 
магнет, да при престанку протицања 
струје калем губи магнетнасвојства. 

  

 
Образовни стандарди који се односе на компетенције које се стичу током изучавања предмета физика у основном образовању су ФИ. 1.7.1, 1.7.2. Ови 
стандарди су из области Експеримент и налазе се у свакој наставној теми јер нису везани за специфичан садржај него за компетенције које се 
развијају стално. 
1.7.1 Ученик поседује мануелне спосбности потребне за рад у лабораторији. 
1.7.2 Ученик уме да се придржава основних правила понашања у лабораторији. 
 

МАТЕМАТИКА  

 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 

основни средњи напредни 
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Сличност троуглова 

-фронтални 
-индивидуални 
-рад у пару 
-групни 
-мултимедијална 
настава 

- - 3.3.6.уме да примени подударност и 
сличност троуглова, повезујући тако 

разна својства геометријских објеката; 

Тачка,права,раван 
Тачка, права и 
раван,диедар, 
Ортогонална 
пројекција 

-фронтални 
-индивидуални 
-рад у пару 
-групни 
-мултимедијална 
настава 

- - - 

Линеарне једначине и 
неједначине с’једном 
непознатом 
Решавање и примена 
једначине 

-фронтални 
-индивидуални 
-групни 
-припрема за 
тематске надеље 

1.2.1. решава линеарне једначине 
у којима се непозната појављује 
само у једном члану; 

2.2.1. решава линеарне једначине и 
системе линеарних једначина са две 
непознате; 
2.2.5. користи једначине у 
једноставним текстуалним задацима; 

3.2.1. саставља и решава линеарне 
једначине и неједначине и системе 
линеарних једначина са две непознате;  
3.2.5. користи једначине, неједначине и 
системе једначина решавајући и 
сложеније текстуалне задатке 

Призма 
 P и V призме  

-фронтални 
-индивидуални 
-рад у пару 
-групни 
-мултимедијална 
настава 
-припрема за 
угледни час 

1.3.4. влада појмовима: коцка и 
квадар (уочава њихове моделе у 
реалним ситуацијама, зна њихове 
основне елементе и уме да их 
обележи и рачуна њихову 
површину и запремину); 
1.4.1. користи одговарајуће 
јединице за мерење дужине, 
површине, запремине, 
масе,времена и углова; 
1.4.2. претвори веће јединице 
дужине,масе и времена у мање; 
1.4.3. користи различите апоене 
новца; 
1.4.4. при мерењу одабере 
одговарајућу мерну јединицу; 
заокружује величине исказане 
датом мером; 

2.3.4.влада појмовима: призма и 
пирамида, рачуна њихову површину и 
запремину када су неопходни елементи 
непосредно дати у задатку; 
2.4.1. пореди величине које су 
изражене различитим мерним 
јединицама за дужину, површину, 
запремину, углове, време и масу; 
2.4.2. претвори износ једне валуте у 
другу правилно постављајући 
одговарајућу пропорцију; 
2.4.3. дату величину искаже 
приближном вредношћу; 
 

3.3.4. рачуна површину и  
запремину призме и пирамиде, 
укључујући случајеве када неопходни 
елементи нису непосредно дати; 
3.4.1. по потреби претвара јединице мере, 
рачунајући са њима; 
3.4.2. уме да процени и заокружи дате 
податке и рачуна са таквим приближним 
вредностима; изражава оцену грешке 
(нпр. мање од 1 динар, 1cm,1 g); 

Пирамида 
P и V пирамиде 

-фронтални 
-индивидуални 
-рад у пару 
-мултимедијална 
настава 
 

1.4.1. користи одговарајуће 
јединице за мерење дужине, 
површине, запремине, 
масе,времена и углова; 
1.4.2. претвори веће јединице 
дужине,масе и времена у мање; 
1.4.3. користи различите апоене 
новца; 
1.4.4. при мерењу одабере 

2.3.4.влада појмовима: призма и 
пирамида, рачуна њихову површину и 
запремину када су неопходни елементи 
непосредно дати у задатку; 
2.4.1. пореди величине које су 
изражене различитим мерним 
јединицама за дужину, површину, 
запремину, углове, време и масу; 
2.4.2. претвори износ једне валуте у 

3.3.4. рачуна површину и  
запремину призме и пирамиде, 
укључујући случајеве када неопходни 
елементи нису непосредно дати;  
3.4.1. по потреби претвара јединице мере, 
рачунајући са њима; 
3.4.2. уме да процени и заокружи дате 
податке и рачуна са таквим приближним 
вредностима; изражава оцену грешке 
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одговарајућу мерну јединицу; 
заокружује величине исказане 
датом мером; 

другу правилно постављајући 
одговарајућу пропорцију; 
2.4.3. дату величину искаже 
приближном вредношћу; 

(нпр. мање од 1 динар, 1cm,1 g); 

Линеарна функција 
график функције 

-фронтални 
-индивидуални 
-рад у пару 
-групни 
-припрема за 
тематске надеље 

1.2.4. одреди вредност функције 
дате таблицом или формулом; 
 

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; 
 

3.2.4. разликује директно и обрнуто 
пропорционалне величине и то изражава 
одговарајућим записом; зна линеарну 
функцију и графички интерпретира њена 
својства; 
 

Графичко 
представљање 
статистичких 
података 

-фронтални 
-индивидуални 
-мултимедијална 
настава 
- припрема за 
тематске надеље 

   

Систем линеарних 
једначина са две 
непознате 

-фронтални 
-индивидуални 
-рад у пару 
- припрема за 
тематске надеље 

- 2.2.1. решава линеарне једначине и 
системе линеарних једначина са две 
непознате; 
 

3.2.1. саставља и решава линеарне 
једначине и неједначине и системе 
линеарних једначина са две непознате; 

Ваљак 
P и V ваљка 

-фронтални 
-индивидуални 
-мултимедијална 
настава 
- припрема за 
тематске надеље 
 

1.3.5. влада појмовима:купа, 
ваљак и лопта (уочава њихове 
моделе у реалним ситуацијама, 
зна њихове основне елементе); 
1.4.1. користи одговарајуће 
јединице за мерење дужине, 
површине, запремине, 
масе,времена и углова; 
1.4.2. претвори веће јединице 
дужине,масе и времена у мање; 
1.4.3. користи различите апоене 
новца; 
1.4.4. при мерењу одабере 
одговарајућу мерну јединицу; 
заокружује величине исказане 
датом мером; 

2.3.5. рачуна површину и запремину 
ваљка, купе и лопте када су неопходни 
елементи непосредно дати у задатку; 
2.4.1. пореди величине које су 
изражене различитим мерним 
јединицама за дужину, површину, 
запремину, углове, време и масу; 
2.4.2. претвори износ једне валуте у 
другу правилно постављајући 
одговарајућу пропорцију; 
2.4.3. дату величину искаже 
приближном вредношћу; 
 

3.3.5. рачуна површину и запремину 
ваљка, купе и лопте, укључујући 
случајеве када неопходни елементи нису 
непосредно дати; 
3.4.1. по потреби претвара јединице мере, 
рачунајући са њима; 
3.4.2. уме да процени и заокружи дате 
податке и рачуна са таквим приближним 
вредностима; изражава оцену грешке 
(нпр. мање од 1 динар, 1cm,1 g); 

Купа 
P и V купе 

-фронтални 
-индивидуални 
-мултимедијална 
настава 
- припрема за 
тематске надеље 

1.3.5. влада појмовима:купа, 
ваљак и лопта (уочава њихове 
моделе у реалним ситуацијама, 
зна њихове основне елементе); 
1.4.1. користи одговарајуће 
јединице за мерење дужине, 
површине, запремине, 

2.3.5. рачуна површину и запремину 
ваљка, купе и лопте када су неопходни 
елементи непосредно дати у задатку; 
2.4.1. пореди величине које су 
изражене различитим мерним 
јединицама за дужину, површину, 
запремину, углове, време и масу; 

3.3.5. рачуна површину и запремину 
ваљка, купе и лопте, укључујући 
случајеве када неопходни елементи нису 
непосредно дати; 
3.4.1. по потреби претвара јединице мере, 
рачунајући са њима; 
3.4.2. уме да процени и заокружи дате 
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 масе,времена и углова; 
1.4.2. претвори веће јединице 
дужине,масе и времена у мање; 
1.4.3. користи различите апоене 
новца; 
1.4.4. при мерењу одабере 
одговарајућу мерну јединицу; 
заокружује величине исказане 
датом мером; 

2.4.2. претвори износ једне валуте у 
другу правилно постављајући 
одговарајућу пропорцију; 
2.4.3. дату величину искаже 
приближном вредношћу; 
 
 
 

податке и рачуна са таквим приближним 
вредностима; изражава оцену грешке 
(нпр. мање од 1 динар, 1cm,1 g); 
 

Лопта 
P и V лопте 

-фронтални 
 
-индивидуални 
 
-мултимедијална 
настава 
- припрема за 
тематске надеље 
 

1.3.5. влада појмовима:купа, 
ваљак и лопта (уочава њихове 
моделе у реалним ситуацијама, 
зна њихове основне елементе); 
1.4.1. користи одговарајуће 
јединице за мерење дужине, 
површине, запремине, 
масе,времена и углова; 
1.4.2. претвори веће јединице 
дужине,масе и времена у мање; 
1.4.3. користи различите апоене 
новца; 
1.4.4. при мерењу одабере 
одговарајућу мерну јединицу; 
заокружује величине исказане 
датом мером; 

2.3.5. рачуна површину и запремину 
ваљка, купе и лопте када су неопходни 
елементи непосредно дати у задатку; 
2.4.1. пореди величине које су 
изражене различитим мерним 
јединицама за дужину, површину, 
запремину, углове, време и масу; 
2.4.2. претвори износ једне валуте у 
другу правилно постављајући 
одговарајућу пропорцију; 
2.4.3. дату величину искаже 
приближном вредношћу 

3.3.5. рачуна површину и запремину 
ваљка, купе и лопте, укључујући 
случајеве када неопходни елементи нису 
непосредно дати; 
3.4.1. по потреби претвара јединице мере, 
рачунајући са њима; 
3.4.2. уме да процени и заокружи дате 
податке и рачуна са таквим приближним 
вредностима; изражава оцену грешке 
(нпр. мање од 1 динар, 1cm,1 g); 
 

 

 

 

БИОЛОГИЈА 

Циљеви допунске наставе су: 
Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са                
часова и за оне који желе да утврде своје знање,са циљем разумевања,препознавања,отклањања 
нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања,умења и вештина из наставног градива. 
 

НАСТАВНА 
ТЕМА 

НАЧИНИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 

ОСНОВН НИВО СРЕДЊИ НИВО 
НАПРЕДНИ 

НИВО 

Екологија и 
животна средина 

-рад на тексту 
-демонстрација сликом, 
графиком, шемом и 
компјутером, 

1.2.5. разуме да је за живот неопходна енергија коју организми 
обезбеђују исхраном 
1.4.1. препознаје основне еколошке појмове (животна средина, станиште 
- биотоп, животна заједница - биоценоза, популација, еколошка ниша, 
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-провера и примена знања екосистем, биом, биосфера) и зна најопштије чињенице о њима 
1.4.2. препознаје утицаје појединих абиотичких и биотичких фактора на 
организме и популације 
1.4.3. уме на задатом примеру да одреди материјалне и енергетске 
токове у екосистему, чланове ланаца исхране и правце кружења 
најважнијих супстанци (воде, угљеника, азота) 

Угрожавање, 
заштита и 
унапређивање 
екосистема - 
животне средине 

-рад на тексту 
-демонстрација сликом, 
графиком, шемом и 
компјутером, 
-провера и примена знања 

1.4.4. препознаје животне услове који владају у карактеристичним 
екосистемима Србије и најважније представнике врста које их 
насељавају 
1.4.6. разуме утицај човека на биолошку разноврсност (нестанак врста, 
сеча шума, интензивна пољопривреда, отпад) 
1.4.7. препознаје основне процесе важне у заштити и очувању животне 
средине (рециклажу, компост) и у заштити биодиверзитета 
(националних паркова, природних резервата) 
1.4.8. зна шта може лично предузети у заштити свог непосредног 
животног окружења 

  

Глобалне 
последице 
загађивања 
животне средине 

-рад на тексту 
-демонстрација сликом, 
графиком, шемом и 
компјутером, 
-провера и примена знања 

1.4.5. препознаје основне последице развоја човечанства на природу 
(утицај киселих киша, озонских рупа, појачање ефекта стаклене баште, 
глобалне климатске промене) и најважније врсте загађивања воде, 
ваздуха, земљишта 

  

Животна средина 
и одрживи развој 

-рад на тексту 
-демонстрација сликом, 
графиком, шемом и 
компјутером, 
-провера и примена знања 

1.4.6. разуме утицај човека на биолошку разноврсност (нестанак врста, 
сеча шума, интензивна пољопривреда, отпад) 
1.4.7. препознаје основне процесе важне у заштити и очувању животне 
средине (рециклажу, компост) и у заштити биодиверзитета 
(националних паркова, природних резервата) 
1.4.8. зна шта може лично предузети у заштити свог непосредног 
животног окружења 

  

ХЕМИЈА 

Циљеви допунске наставе су: 
Допунска настава из хемије се организује за ученике који спорије усвајају знања, ученике који нису били присутни на неким часовима,  
ученике који желе да утврде знање или уклоне евентуалне нејасноће, што доприноси бољем усвајању знања и вештина везаних за наставно градиво   
 

Редни 
број 
теме 

Број 
часова 

Садржај 
програма 

Активности ученика 
у образовно 

васпитном раду 

Активности 
наставника у 

образовно 
васпитном раду 

Начин и 
поступак 

остваривања 

Циљеви и 
задаци 

садржаја 
програма 

1. 4 Неметали, 
оксиди 
неметала и 
киселине  

-Препознаје Основна 
физичка и хемијска 
својства неметала 
(агрегатно стање, боју, 

Подстиче , упућује, 
објашњава,  
наводи примере, 
помаже у писању 

- индивидуални 
рад  
- групни рад  

- зна разлику 
метала и 
неметала  
- зна примену 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2715
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2715
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2711
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2711
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2711
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2695
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2695
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2695
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2740
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2740
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2740
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2740
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реакцију са 
кисеоником)  
-Уочава везу између 
својстава неметала и 
њихове практичне 
примена  
-Препознаје 
најважније неметале 
(O, N, H, P, S,C ) на 
основу њихових 
физичких и хемијских 
својстава  
-На основу формуле 
именује неорганска 
једињења оксиде и 
киселине  
-Доказује киселе 
особине раствора 
помоћу индикатора  

формула оксида и 
киселина  

неких елемената 
и  
њихових 
једињења  
- зна својства 
неких наметала  
-пише формуле  

2. 3 Метали, 
оксиди метала, 
хидроксиди 
(базе)  

- повезује појмове  
- пише једноставније 
једначине  
- доказује базе 
индикаторима  
- ради једноставније 
огледе  
- Препознаје 
најважније метале на 
основу њихових 
физичких и хемијских 
својстава  
- На основу формуле 
именује неорганска 
једињења оксиде и 
базе  

Подстиче , упућује, 
објашњава, наводи 
примере, помаже у 
писању формула 
оксида и база  

- индивидуални 
рад  
- групни рад  

- зна преко 
формуле да 
одреди класу 
једињења  
- разликује 
својства базних 
оксида и база  
- ради 
једноставније 
задатке  
-зна разлику 
хемијских 
метала и  
техничких 
метала  
-пише формуле  

3. 3 Соли 
електролитичк
а дисоцијација 
киселина, база 
и соли  

-пише формуле соли  
- зна шта је 
електролитичка 
дисоцијација  
- зна шта су 
електролити и да су 
јони у ратсвору 

Демонстрира, 
подстиче, 
објашњава  

- индивидуални 
рад  
- групни рад  

- зна преко 
формуле да 
одреди класу 
једињења  
- разликује 
својства соли  
- ради 
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електролита носиоци 
наелектрисања и 
одговорни за 
проводљивост  

једноставније 
задатке  

4. 4 Угљоводоници  -помоћу модела склапа 
формуле  
-зна хомологи низ 
првих десет алкана, 
алкена, алкина  
-пише формуле 
угљоводоника  

Подстиче , упућује, 
објашњава, наводи 
примере, помаже у 
писању формула  

индивидуални рад  
- групни рад  

зна поделу 
угљоводоника  
- преко везе 
разликује 
засићене и  
незасићене 
угљоводонике  
- помоћу опште 
формуле пише  
формуле 
угљоводоника  
- зна нека 
својства и 
примену  

5. 4 Органска 
једињења са 
кисеоником  

- помоћу модела 
склапа формуле  
- поставља питања, 
повезује и  
закључује  
- пише формуле и 
једноставније 
једначине  
- ради једноставније 
огледе  

Подстиче , упућује, 
објашњава, наводи 
примере, помаже у 
писању формула  

- индивидуални 
рад  
- групни рад  

- према 
функционалној 
групи разликује 
класе једињења  
- зна примену и 
својства етанола  
- зна примену и 
својствасирћетн
е  
киселине  
 

 

 

Француски језик 
 

Садржаји програма 
Број 
часова 

Активности 

ученика у образoвно- 

васпитном раду 

Активности 
наставника у 

образовно- 

васпитном раду 

     Начин и 

    поступак  
  остваривања 

Циљеви  и  задаци  садржаја 

програма 

2. Présentation 
- Nom, prénom 
- Membres de la famille 

3 
-слушање 
-допуњавање реченица, 
-читање, 

-координира 
-дискутује 
-анализира 

-демонстрација; 
 -кооперативна; 
- интерактивно. 

-писање краћих целина на основу датих елемената; 
-ступа у дијалог у оквиру 2 до 4реплика; 
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-препричавање, 
-рад у паровима и групама. 

  

2. Les verbes 

- Les verbes avoir, être, faire et 
aller 
-  

  4 

-спеловање; вежбе замене  
речи у граматичким цели- 
нама; истражиавања; 
ученичке презентације и 
пројекти. 

-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише 
-сугерише 

-демонстрација;  
-дијалог; 
 -игра; 
-индивидуално.  

-користи основне глаголе имати, бити, ићи, радити у 
крацим репликама 
 Промена глагола у садашњем времену 

3. Les questions principales 

 - adresse, âge, ville, date, jour 
4 

-учење ученика да се представе 
-писање година, адресе, дана, датума
 

-поставља  
проблем 
-сугерише 
-подстиче 
 

-кооперативно; 
 -демонстрација;  
-интерактивно; 
-игра. 

-разуме питања 
-одговара на једноставна  питања 
 
 

4.Autres:  

- Les nombres, les jours de 
la semaine, les mois 

 
   10 

-правилно изговарање дана у  
Недељи, месеца, бројева до 30 
 

-наводи на 
повезивање и 
примену знања 
-подстиче на логично 
мишљење 

-кооперативно;  
-демонстрација;  
-интерактивно; 
-индивидуални  
рад. 

-зна усмено бројеве до 30  
-правилно казује дане у недељи и месеце 
 
 

5. Grammaire 
- Verbes 
- Les nouveaux mots 
- les couleurs  
- le  présent 
 

   15 

-групно и појединачно 
 читање;  
-преписивање глагола; 
 -понављање градива 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља 
проблем 

-индивидуални  
рад; 
-дијалог; 
-кооперативно; 
-интеракција. 

 
-упознаје основна правила морфологије; 
-познаје боје и садашње време 

ДОДАТНА НАСТАВА 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
 

Садржај 
програма 

Број 
часова 

Активности у 
ченика 

Активности 
наставника 

Начин и поступак 
остваривања 

Циљеви и задаци садржаја 
програма 

Избор ученика 
и усвајање год. 
плана рада 

1 

Слушање, 
сугестије, усвајање 
и записивање 
плана 

-Подстиче на 
размишљање, 
закључивање и 
креативно мишљење 

Дијалог,  
монолог 

-Развијање љубави према 
срп.језику и потребе за 
унапређивањем 

Језик 15 Слушање, -Подстиче на Дијалог,  -Поступно и темељито 
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(граматика и 
правопис) 

вежбање, 
упоређивање, 
шрактична 
примена стеченог 
знања, уочавање, 
закључивање 

размишљање, 
закључивање и 
креативно мишљење 

монолог,  
рад у групама,  
тимски рад, 
истраживачки рад 

упознавање граматике 
српског језика 
-Упознавање и примена 
граматике и правописа 

Књижевност 
(kњижевни 
текстови и 
стилске 
особине текста) 

7 

Читање, разговор, 
анализа, 
упоређивање, 
размена знања и 
искуства, 
истараживање 

-Подстиче на 
размишљање, 
закључивање и 
креативно мишљење 

Дијалог,  
монолог,  
групни,  
тимски рад, 
индивидуалан рад 

- Развијање осећања за 
аутентичне естетске 
вредности у књ. 
- Уверљиво усмено и 
писмено изражавање  

Припрема 
ученика за 
такмичења 

10 

Вежбање,слушање, 
сугестије, 
запажања, 
разговор 

-Подстиче на 
размишљање, 
закључивање и 
креативно мишљење 

Текст,  
дијалог,  
анализа, вежбе 

- Развијање такмичарског 
духа и жеље за стицањем 
нових знања из језика и 
граматике  

Израда текстова 2 Рад на тексту 

-Подстиче на 
размишљање, 
закључивање и 
креативно мишљење 

Припремање текста, 
извођење програма 

- Квалитетна и разноврсна 
израда текстова 

Анализа рада 1 
Сугестије, 
усвајање, 
записивање 

-Подстиче на 
размишљање, 
закључивање и 
креативно мишљење 

Дијалог,  
анализа,  
монолог 

Унапређивање рада наставе   

 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 
За додатни рад од V до VIII разреда се опредељују даровити ученици и посебних интересовања за енглески језик. Ангажоване ученике стога 

треба стимулисати (похвале, награде, интерна школска такмичења у циљу припрема за општинско, окружно и републичко такмичење које се 
организује само за ученике осмог разреда) и постепено их уводити у области професионалне оријентације ка широком пољу  делатности које пружа 
знање енглеског језика. 
Ове године ученици ће узети учешће на такмичењима, стога треба уз 
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очигледну афекцију према језику, градити и такмичарски дух. Што се тиче самог језика, треба у почетку дати акценат на граматику, али никако 
представљена као систем, изоловано и ван контекста, већ унутар језичких структура у којима се и остварује њена функција.  
 

НАСТАВНА ТЕМА  И САДРЖАЈ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА ПРОГРАМА 

ГРАМАТИКА 

 Глаголски облици (Садашње просто 
време,Садашње трајно време, Прошло просто 
време,Будуће просто време –будући планови и 
намере-going to,Садашњи перфекат, used to) 

 модални глаголи (should, shouldn’t, must, 

mustn’t, have to, don’t have to, needn’t) 
 Изрази за количину 

 Број и род именица 
 Mouse – mice 
 Child – children 
 Cat – Tom cat 
 Lion – lioness 
 Host : Hostess 
 Односне заменице 
 (who, what, which, that) 
 Question tags 
 He is here, isn’t he? 

 Први и други тип кондиционала 
 He will study, if he wishes to. 
 He would study if he wished to. 

        Заменице 

        Possessive Pronouns (mine) 
     Personal pronouns (you) 

      Reflexive pronouns (myself) 

      Demonstrative pronouns (this) 

      Interrogative pronouns (whose) 

      Relative pronouns (that, which) 

      Distributive pronouns (either) 
      Indefinite pronouns (all, one) 

Индиректни говор 

 (наредбе, молбе, савети) 
 придеви (компарација, присвојни придеви, 

радни и трпни придев) 
 Заменице(Неодређена заменица ONE/ONES) 
 Предлози за место и време 

презентација наставних садржаја 
интерактивно учење 
препознавање и примена граматичких 
садржаја  
рад у пару 
групни рад  на задату тему 
израда пројеката 
израда паноа 
приближавање граматичких садржаја из угла 
свакодневнице 
утврђивање и систематизација путем 
штампаног материјала, радне свеске и мини 
тестова  
квиз 
корелација и позивање на стечено знање из 
граматике матерњег језика 
начини реализације уз помоћ визуелног и 
аудио материјала 

 допунска и додатна настава 
-    описује различитости 
-    постављање питања и давање исказа у       
основној комуникацији;  
-    лексика,  
-    нови граматички појмови,  
-    писање кратких реченица. 
-     исказивање изреченог трећој особи, 
-      исказивање једноставне усмене поруке;  
-     савладавање технике читања;  
-     описи појмова;  
-      лексика,  
-      нови граматички појмови 
рад у пару 
групни рад  на задату тему 
израда пројеката 
израда паноа 
приближавање граматичких садржаја из угла 
свакодневнице 

 -разумевање  текстова  и  упутстава и  реаговање  на  
одговарајући  начин 
- разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у 
језичким активностима, 
- уочава сличности и разлике између матерњег и страног  
језика који учи, 
- покушава да одгонетне значење на основу контекста и 
проверава питајући неког ко добро зна ( друга, наставника) 
- обраћа пажњу на речи и изразе који се више пута 
понављају, као и на наслове и поднаслове у писаним 
текстовима, 
- уколико не зна појам на страном језику, покушава да је 
изрази мимиком док не добије помоћ од друга или 
наставника, 
-интерпретација и практична  примена стечених  знања 
-упознавање , представљање  себе  и  других 
-изражавање  припадности 
--исказивање једноставне усмене поруке;  
-савладавање технике читања;  
- описи појмова;  
- лексика,  
- нови граматички појмови унутар познате реченице 

 

 
 
 

http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#licne
http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#povratne
http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#pokazne
http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#upitne
http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#relat
http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#diob
http://engleski-jezik.com/vrste-rijeci/zamjenice.htm#neod
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 Прилози ( прилози за количину, прилози 
фреквенције) 

 Условне реченице ( први, дриги и трећи тип – 
If/Unless) 

 Управни говор 
 Пасивни облик реченице (сва садашња, прошла 

и будућа времена) 

 

ВОКАБУЛАР И ИЗГОВОР 

Имитирање изговора говорника којима је 
енглески језик матерњи, а долазе из различитих 
делова света ( нагласак – Аустралија, Америка, 
Канада, Велика Британија) 
Говорне вежбе 

(брзалице, препричавање непознатог, управо 
прочитаног текста) 
 
 
 

 
 

 читање наглас 
 вежбе са акцентовањем 
 вођење сопственог речника 
 провера речи 
 рад у пару (дијалог) 
 вежбања са захтевом отклањања грешке 

слушање и реаговање на упутства наставника 
или са аудио записа 

 симулација дијалога 
 именовање научених појмова и израза 

уз често групно понављање 
 драмска игра, рад у пар 

примена аудио и видео записа 
индивидуална и групна анализа текста 
припрема  питања у вези са прочитаним или 
одслушаним текстом 
препричавање прочитаног текста 

- Уме да нађе задату реч на страном језику у свом речнику 
или у штампаном издању, 
- Уме да нађе синоним задате речи на страном језику, 
- Тражи одговарајући израз са матерњег на израз у страном 
језику 
- Исправља друга уколико погреши 
 
 
 
 

ЧИТАЊЕ И СЛУШАЊЕ СА РАЗУМЕВАЊЕМ 
Гледање видео материјала са енглеским 
поднасловом (филмови, видео записи – историја, 
географија) (додатни материјал) 
Краћи дијалози до 10 реплика  
( питања и одговори) 
Издвајање кључних информација после 
слушања текста  
Разумевање и одговарање на усмене поруке ( 
давање наредбе или извршавање) 
 
 
 
 
 
 

дискусија 
 вежбе слушања, повезивање предмета са 

сликом 
 израда постера на задату тему  
 поступање по датом задатку 
 слушање и реаговање на упутства наставника 

или са аудио траке 
 драмска игра, рад у пару 
 симулација ситуација, рад на групном пројекту 
 симулација дијалога 
 именовање научених појмова и израза уз често 

групно понављање 
 читање наглас 
 вежбе са акцентовањем 
 вођење сопственог речника 
 провера речи 
 рад у пару (дијалог) 

-  Може да изрази утиске и осећања о кратком прилагођеном 
књижевном тексту, 
-  Уме да користи вербална и невербална средства 
изражавања, 
-   Уз помоћ наставника континуирано ради на усвајању и 
примени општих стратегија учења (генерализација, 
индукција, дедукција, инференција и позитивни трансфер) 
- може да употреби реч сличног значења или приближног 
уместо непознате. 
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 вежбања са захтевом отклањања грешке 
ПИСАЊЕ И ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 
Попуњавање текстова ( песме, упитник...) 
Тестови (online граматичке целине, вокабулар) 
Квизови  и анкете  ( online – BRAINSTER  или на 
часу) 
 
 

диктати 
преписивање текстова 
правила интерпункције и правописа 
кратки описи 
коришћење интернета и других средстава 
писмене комуникације 
подстицање креативности кроз писање 
кратких песама и причица 
-     игрица размене писаних порука 

-  Правилно пише страну реч, 
-  Уме да у писаној форми изражава краће садржаје у вези са 
темама предвиђеним наставним програмом, поштујући 
правила писаног кода, 
-  Уме да попуњава краћу анкету везану за обим вокабулара 
који поседује, 
-   Уме да попуњава реченицу везану за познату фразу, 
-   Уме да попуњава реченицу везану за граматичку целину 
која се изучава 
-   Писање дневника 

КОНВЕРЗАЦИЈА 
Дебата 
дискусија на задату тему ( дијалог или у групи) 
Драматизација (скечеви везани за претходно 
учену целину ) 
Трибина ( пројекти са часова Грађанског 
васпитања или актуелна тема) 

Асистирање наставнику на часовима допунске 
наставе –  

Вршњачка едукација (PEER Education) – 
уручивање  тестова, објашњавање на енглеском, 
давање примера о начину одговарања ... 
Припрема за Градско такмичење и више нивое  

коришћење припремљеног текста за разговор, 
 коришћење интернета у сврху тражење 

фотографија и текста на задату тему 
 рад у Power Point-у, 
 припрема питања и одговора уз консултацију 

са наставником 

Разумевање  и давање једноставних упутстава и команди, 
 Молбе и изрази захвалности, 
 Преноси трећој особи  основно значење исказаног у оквиру 

набројаних комуникативних функција, 
-     тражење и давање обавештења;  
-     описивање и именовање предмета;  
-     изражавање припадности;  
-     препознавање историјских појмова 
-     описивање филмова или прочитане књиге 
 

 
 

ИСТОРИЈА 

 

НАСТАВНА ТЕМА НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 
ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ 

Свет у другој половини  
19-ог и почетком 20 
века 
Србија, Црна Гора и 
Срби у Хабзбуршком и 
Османском царству од 
Берлинског конгреса до 
Првог светског рата 
2 

Рад на различитим 
уџбеницима и збиркама 
извора; самосталне 
презентације; повезивање 
раније наученог и корелација 
са другим предметима, 
припреме за такмичење и 
завршни испит 

 Налази се у школском програму 
Налази се у школском 
програму 

Први светски рат и Рад на различитим  Налази се у школском програму Налази се у школском 
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револуција у Русији и 
Европи 
Србија и Црна Гора  у 
Првом светском рату 

2 
 

уџбеницима и збиркама 
извора; самосталне 
презентације; повезивање 
раније наученог и корелација 
са другим предметима, 
припреме за такмичење и 
завршни испит 

програму 

Свет између Првог и 
Другог светског рата 
Југословенска 
краљевина 
2 

Рад на различитим 
уџбеницима и збиркама 
извора; самосталне 
презентације; повезивање 
раније наученог и корелација 
са другим предметима, 
припреме за такмичење и 
завршни испит 

 
 
 

Налази се у школском програму 
 

 
Налази се у школском 
програму 

Други светски рат – 
Тотални рат 
Југославија у Другом 
светском рату 
2 

Рад на различитим 
уџбеницима и збиркама 
извора; самосталне 
презентације; повезивање 
раније наученог и корелација 
са другим предметима, 
припреме за такмичење и 
завршни испит 

 Налази се у школском програму Налази се у школском 
програму 

Југославија и свет 
после Другог светског 
рата 
2 

Рад на различитим 
уџбеницима и збиркама 
извора; самосталне 
презентације; повезивање 
раније наученог и корелација 
са другим предметима, 
припреме за такмичење и 
завршни испит 

 Налази се у школском програму Налази се у школском 
програму 

 

ГЕОГРАФИЈА  
 

Циљев и задаци. 
-исказивање заинтересованости за шира знања из предмета, 
-истрживачки рад, 
-самостално истраживање и коришћење  стручне литературе, штампе, 
-проширивање стечених знања и њихова примена, 
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-примена савремених технологија –интернет, 
-стицање и развијање знања и разумевања, умења и ставова према светским и националним вредностима и достигнућима. 

- избор ученика –пријављених у анкети, 
- анлиза , израда годишњег плана и усвајање, 
- уређење паноа  тематским картама, новинским извештајима, 
- реферати –писање и анализа, 
- употреба рачунара и интернета, 
- читање литературе и штампе, 
- обнављање и проширивање већ стечених знања од петог до осмог разреда, 
- припрема и учешће на такмичењима, 
- припрема , учешће у организовању  и извођењу екскурзија, 
- уређење и креирање школског сајта, 
- јавно презентовање и приказивање најбољих постигнућа, 
- анализа рада и постигнућа у додатној настави. 

Ове теме чине једну целину  и биће обрађиване током  школске  године, кроз више часова. 
 
 
 
 

НАСТАВНА ТЕМА НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ ) 

ОСНОВНИ СРЕДЊИ НАПРЕДНИ 

ГЕОГРАФСКИ 
ПОЛОЖАЈ И 
ГРАНИЦЕ СРБИЈЕ 

-разговор 
-упознавање са радом 
-рад пред картом 
-читање и анализа карте 
-предлози ученика 

   ГЕ 3.1.1.  доноси закључке о 
просторним (топографским) и 
каузалним везама географских 
чињеница - објеката, појава, 
процеса и односа на основу 
анализе географске карте 

ПРИРОДНЕ 
ОДЛИКЕ СРБИЈЕ 

-разговор 
-упознавање са радом 
-рад пред картом 
-читање и анализа карте 
-предлози ученика 

  ГЕ 3.1.1.  доноси закључке о 
просторним (топографским) и 
каузалним везама географских 
чињеница - објеката, појава, 
процеса и односа на основу 
анализе географске карте 
ГЕ 3.4.1.  објашњава географске 
везе (просторне и каузалне, 
директне и индиректне) и 
законитости (опште и посебне) у 
нашој земљи и уме да издвоји 
географске регије 
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ДРУШТВЕНЕ 
ОДЛИКЕ СРБИЈЕ 

-разговор 
-упознавање са радом 
-рад пред картом 
-читање и анализа карте 
-предлози ученика 

  ГЕ 3.3.1.  објашњава утицај  
природних и друштвених 
фактора на развој и 
размештај становништва и 
насеља 

ПРИВРЕДНЕ 
ОДЛИКЕ СРБИЈЕ 

-разговор 
-упознавање са радом 
-рад пред картом 
-читање и анализа карте 
-предлози ученика 

  ГЕ 3.3.2.  објашњава утицај  
природних и друштвених фактора 
на развој и размештај привреде и 
привредних делатности 
 

 

ФИЗИКА 

 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ (СТАНДАРДИ) 

основни средњи напредни 

ОСЦИЛАТОРНО И 
ТАЛАСНО 
КРЕТАЊЕ 

- Разговор 
- Огледи 
- Израда 
сложенијих 
задатака  
- Подстицање 
саморегулисаног 
учења  

  3.2.2. Ученик уме да примени односе измећу 
физичких величина које описују осцилаторно 
креттање. (однос периода осциловања, фреквенције и 
броја осцилација код осцилатора, то јест везу 
периода осциловања и дужине математичког клатна, 
уме да израчуна вредност периода и фреквенције ако 
су дати број осцилација и време). 
3.2.3. Ученик зна како се мењају положај и брзина 
при осцилаторном кретању (математ.клатна и тега на 
опрузи), зна да је брзина тела највећа при пролазу 
кроз равнотежни положај а да је једнака нули кад се 
налази у амплитудном положају. 
3.2.4. Ученик зна основне физичке величине које 
описују таласно кретање ,зна шта је таласна дужина и 
зна да  је препозна на графички приказаном таласу, 
зна да израчуна период и фреквенцију таласа и зна 
шта је амплитуда таласа. 
3.2.5. Ученик уме да препозна основне особине звука, 
зна да звук представља механички талас који се 
простире у свим срединама различитим брзинама. 

СВЕТЛОСНЕ 
ПОЈАВЕ 

- Разговор 
- Огледи 
- Израда 
сложенијих 

  3.2.5. Ученик уме да препозна особине светлости, зна 
да светлост представља електромагнетни талас који 
се простире кроз вакуум  брзином који износи 
300000km/s и да је то највећа могућа брзина. 
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задатака  
- Подстицање 
саморегулисаног 
учења 

3.2.6. Ученик зна како се прелама и одбија светлост, 
разуме да је тело видљиво само ако светлосни зраци 
који падају на тело одбијају се од њега и долазе до 
ока посматрача, зна закон одбијања светлости, зна да 
је положај лика предмета у води померен у односу на 
стварни положај предмета због преламања светлости, 
зна да лупа, микроскоп и телескоп преламају 
светлост и да их користимо за увећање лика. 

ЕЛЕКТРИЧНА 
СТРУЈА 

- Разговор 
- Огледи 
- Израда 
сложенијих 
задатака  
- Подстицање 
саморегулисаног 
учења 

  3.3.1. Ученик зна како се везују отпорници и 
инструменти у електричном колу, зна да се 
отпорници могу везати редно и паралелно, да се 
амперметар везује редно а волтметар паралелно у 
струјно коло.. 
3.4.2. Ученик уме да мери јачину струје и напон у 
електричном колу. 

 
Образовни стандарди који се односе на компетенције које се стичу током изучавања предмета физика у основном образовању су ФИ. 3.7.1, 3.7.2.  Ови 
стандарди су из области Експеримент и налазе се у свакој наставној теми јер нису везани за специфичан садржај него за компетенције које се 
развијају стално. 
3.7.1 Ученик уме да донесе релевантан закључак на основу резултата мерења. 
3.7.2 ученик уме да препозна питање на које можемо да одговоримо посматрањем или експериментом 

МАТЕМАТИКА 

 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 

основни средњи напредни 

Сличност троуглова 
Примена сличности 
троуглова 

-фронтални 
-индивидуални 
-рад у пару 
-групни 
-мултимедијална 
настава 

  3.3.6.уме да примени подударност и 
сличност троуглова, повезујући тако 
разна својства геометријских објеката; 

Тачка,права,раван 
Задаци логичке 
природе 

-фронтални 
-индивидуални 
-рад у пару 
-групни 
-мултимедијална 
настава 

  - 

Линеарне једначине и 
неједначине с’једном 

-фронтални 
-индивидуални 

  3.2.1. саставља и решава линеарне 
једначине и неједначине и системе 
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непознатом 
Једначине са 
апсолутним 
вредностима 
Примена процената 

-групни 
- припрема за 
тематске надеље 
 

линеарних једначина са две непознате;  
3.2.5. користи једначине, неједначине и 
системе једначина решавајући и 
сложеније текстуалне задатке 

Призма 
Призма P и V – 
сложени задаци 

-фронтални 
-индивидуални 
-рад у пару 
-групни 
-мултимедијална 
настава 
- припрема за 
угледни час 

  3.3.4. рачуна површину и  
запремину призме и пирамиде, 
укључујући случајеве када неопходни 
елементи нису непосредно дати; 
3.4.1. по потреби претвара јединице мере, 
рачунајући са њима; 
3.4.2. уме да процени и заокружи дате 
податке и рачуна са таквим приближним 
вредностима; изражава оцену грешке 
(нпр. мање од 1 динар, 1cm,1 g); 

Пирамида 
Пирамида P и V – 
сложени 

-фронтални 
-индивидуални 
-рад у пару 
-мултимедијална 
настава 
 

 

 3.3.4. рачуна површину и  
запремину призме и пирамиде, 
укључујући случајеве када неопходни 
елементи нису непосредно дати;  
3.4.1. по потреби претвара јединице мере, 
рачунајући са њима; 
3.4.2. уме да процени и заокружи дате 
податке и рачуна са таквим приближним 
вредностима; изражава оцену грешке 
(нпр. мање од 1 динар, 1cm,1 g); 

Линеарна функција 
Декартов правоугли 
координантни систем 
Функција, цртање и 
читање графика 
Неки елементарни 
проблеми екстремних 
вредности 

-фронтални 
-индивидуални 
-рад у пару 
-групни 
- припрема за 
тематске надеље 
 

  3.2.4. разликује директно и обрнуто 
пропорционалне величине и то изражава 
одговарајућим записом; зна линеарну 
функцију и графички интерпретира њена 
својства; 
 

Графичко 
представљање 
статистичких 
података 

-фронтални 
-индивидуални 
-мултимедијална 
настава 
- припрема за 
тематске надеље 

   

Систем линеарних 
једначина са две 
непознате 
  Решавање проблема 
једначином са једном 

-фронтални 
-индивидуални 
-рад у пару 
- припрема за 
тематске надеље 

  3.2.1. саставља и решава линеарне 
једначине и неједначине и системе 
линеарних једначина са две непознате; 
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непознатом и системом 
једначина 

 

Ваљак 
сложена тела – 
одабрани задаци 

-фронтални 
-индивидуални 
-мултимедијална 
настава 
- припрема за 
тематске надеље 
 

  3.3.5. рачуна површину и запремину 
ваљка, купе и лопте, укључујући 
случајеве када неопходни елементи нису 
непосредно дати; 
3.4.1. по потреби претвара јединице мере, 
рачунајући са њима; 
3.4.2. уме да процени и заокружи дате 
податке и рачуна са таквим приближним 
вредностима; изражава оцену грешке 
(нпр. мање од 1 динар, 1cm,1 g); 

Купа 
сложена тела – 
одабрани задаци 

-фронтални 
-индивидуални 
-мултимедијална 
настава 
- припрема за 
тематске надеље 
 

  

3.3.5. рачуна површину и запремину 
ваљка, купе и лопте, укључујући 
случајеве када неопходни елементи нису 
непосредно дати; 
3.4.1. по потреби претвара јединице мере, 
рачунајући са њима; 
3.4.2. уме да процени и заокружи дате 
податке и рачуна са таквим приближним 
вредностима; изражава оцену грешке 
(нпр. мање од 1 динар, 1cm,1 g); 

Лопта 
сложена тела – 
одабрани задаци 

-фронтални 
-индивидуални 
-мултимедијална 
настава 
- припрема за 
тематске надеље 
 

  3.3.5. рачуна површину и запремину 
ваљка, купе и лопте, укључујући 
случајеве када неопходни елементи нису 
непосредно дати; 
3.4.1. по потреби претвара јединице мере, 
рачунајући са њима; 
3.4.2. уме да процени и заокружи дате 
податке и рачуна са таквим приближним 
вредностима; изражава оцену грешке 
(нпр. мање од 1 динар, 1cm,1 g); 

Докази у математици 

-фронтални 
-индивидуални 
-рад у пару 

   

Такмичарски задаци 

-фронтални 
-индивидуални 
-рад у пару 
-групни рад 

   

 

 

 

 

БИОЛОГИЈА 
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Циљеви додатног рада:  
Додатни рад се организује за ученике који показују веће интересовање и жељу за новим сазнањима која превазилазе оквире предвиђене планом и 
програмом, са циљем повезивања и примене научеог у свакодневном животу. 
 

НАСТАВНА ТЕМА 
НАЧИНИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ИСХОДИ ( СТАНДАРДИ) 

ОСНОВН НИВО СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

Екологија и животна 
средина 

-практичан рад 
-ПП презентације 
-демонстрација 
графиком или 
шемом  
-провера и 
примена знања 

 
 

2.4.3. уме да на разноврсним примерима 
одреди основне материјалне и енергетске 
токове у екосистему, основне односе исхране 
и најважнија својства биоценоза и 
популација 
2.4.6. препознаје животне услове који 
владају у појединим екосистемима Европе и 
света и карактеристичне представнике врста 
које их насељавају 

3.1.5. уме да објасни везу између промена у 
просторном и временском окружењу и промена које 
се дешавају код живих бића у комплексним 
ситуацијама у сложенијим заједницама 
3.4.1. уме да објасни како различити делови 
екосистема утичу један на други као и међусобне 
односе популација у биоценози 
3.4.2. разуме да се уз материјалне токове увек 
преноси и енергија и обратно и интерпретира односе 
исхране у екосистему (аутотрофне, хетеротрофне, 
сапротрофне животне комплексе, ланце исхране и 
трофичке пирамиде) 
3.4.3. разуме значај кружења појединих супстанци у 
природи (воде, угљеника и азота) 
3.4.4. разуме просторну и временску организацију 
животних заједница и популација 

Угрожавање, заштита 
и унапређивање 
екосистема - животне 
средине 

-практичан рад 
-ПП презентације 
-демонстрација 
графиком или 
шемом  
-провера и 
примена знања 

 2.1.4. уме да објасни везу између промена у 
просторном и временском окружењу и 
промена које се дешавају код живих бића у 
околностима када делује мањи број чинилаца 
на типичне заједнице живих бића или 
организме 
2.4.8. разуме последице загађења воде, 
ваздуха и земљишта, као и значај очувања 
природних ресурса и уштеде енергије 
2.4.9. разуме значај природних добара у 
заштити природе (националних паркова, 
природних резервата, ботаничких башта, 
зоо-вртова) 
2.6.1. уме да уз навођење реализује сложено 
прикупљање података, систематизује 
податке и извести о резултату 
2.6.3. уме, уз помоћ наставника, да прави 
графиконе и табеле према два критеријума 
уз коментар резултата 

3.4.5. предвиђа на основу задатих услова средине тип 
екосистема који у тим условима настаје 
3.4.6. познаје механизме којима развој човечанства 
изазива промене у природи (утицај киселих киша, 
озонских рупа, појачање ефекта стаклене баште, 
глобалне климатске промене) 
3.4.7. познаје механизме деловања мера заштите 
животне средине, природе и биодиверзитета 
3.4.8. разуме зашто се неограничен развој 
човечанства не може одржати у ограниченим 
условима целе планете 
3.6.1. разуме значај и уме самостално да реализује 
систематско и дуготрајно прикупљање података 
3.6.2. уме да осмисли једноставан протокол 
прикупљања података и формулар за упис резултата 
3.6.3. уме самостално да прави графиконе и табеле 
према два критеријума уз детаљан извештај 
3.6.4. разуме значај контроле и пробе у експерименту 
(варирање једног/више фактора), уме да постави 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2605
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2605
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2605
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2605
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2605
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2736
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2736
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2736
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2736
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2713
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2713
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2713
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2697
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2697
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2697
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2697
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2697
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2705
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2705
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2705
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2705
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2705
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2705
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2727
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2727
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2727
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2727
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2694
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2694
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2726
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2726
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2726
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2726
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2.6.4. уме на задатом примеру, уз помоћ 
наставника, да постави хипотезу, формира и 
реализује једноставан експеримент и извести 
о резултату 

хипотезу и извуче закључак 
3.6.5. зна, уз одговарајуће навођење наставника, 
самостално да осмисли, реализује и извести о 
експерименту на примеру који сам одабере 

Глобалне последице 
загађивања животне 
средине 
 

-практичан рад 
-ПП презентације 
-демонстрација 
графиком или 
шемом  
-провера и 
примена знања 

 2.4.8. разуме последице загађења воде, 
ваздуха и земљишта, као и значај очувања 
природних ресурса и уштеде енергије 
2.6.1. уме да уз навођење реализује сложено 
прикупљање података, систематизује 
податке и извести о резултату 
2.6.3. уме, уз помоћ наставника, да прави 
графиконе и табеле према два критеријума 
уз коментар резултата 
2.6.4. уме на задатом примеру, уз помоћ 
наставника, да постави хипотезу, формира и 
реализује једноставан експеримент и извести 
о резултату 

3.4.7. познаје механизме деловања мера заштите 
животне средине, природе и биодиверзитета 
3.4.8. разуме зашто се неограничен развој 
човечанства не може одржати у ограниченим 
условима целе планете 
3.6.1. разуме значај и уме самостално да реализује 
систематско и дуготрајно прикупљање података 
3.6.2. уме да осмисли једноставан протокол 
прикупљања података и формулар за упис резултата 
3.6.3. уме самостално да прави графиконе и табеле 
према два критеријума уз детаљан извештај 
3.6.4. разуме значај контроле и пробе у експерименту 
(варирање једног/више фактора), уме да постави 
хипотезу и извуче закључак 

Животна средина и 
одрживи развој 
 

-практичан рад 
-ПП презентације 
-демонстрација 
графиком или 
шемом  
-провера и 
примена знања 

 2.4.8. разуме последице загађења воде, 
ваздуха и земљишта, као и значај очувања 
природних ресурса и уштеде енергије 
2.6.1. уме да уз навођење реализује сложено 
прикупљање података, систематизује 
податке и извести о резултату 
2.6.3. уме, уз помоћ наставника, да прави 
графиконе и табеле према два критеријума 
уз коментар резултата 
2.6.4. уме на задатом примеру, уз помоћ 
наставника, да постави хипотезу, формира и 
реализује једноставан експеримент и извести 
о резултату 

3.4.7. познаје механизме деловања мера заштите 
животне средине, природе и биодиверзитета 
3.4.8. разуме зашто се неограничен развој 
човечанства не може одржати у ограниченим 
условима целе планете 
3.6.1. разуме значај и уме самостално да реализује 
систематско и дуготрајно прикупљање података 
3.6.2. уме да осмисли једноставан протокол 
прикупљања података и формулар за упис резултата 
3.6.3. уме самостално да прави графиконе и табеле 
према два критеријума уз детаљан извештај 
3.6.4. разуме значај контроле и пробе у експерименту 
(варирање једног/више фактора), уме да постави 
хипотезу и извуче закључак 
3.6.5. зна, уз одговарајуће навођење наставника, 
самостално да осмисли, реализује и извести о 
експерименту на примеру који сам одабере 

Животна 
средина,здравље и 
култура живљења 

 

-практичан рад 
-ПП презентације 
-демонстрација 
графиком или 
шемом  
-провера и 
примена знања 

 
 
 

2.5.1. познаје основне механизме деловања 
превентивних мера у очувању здравља 
2.5.4. зна механизме којима загађење 
животне средине угрожава здравље човека 

3.6.1. разуме значај и уме самостално да реализује 
систематско и дуготрајно прикупљање података 
3.6.2. уме да осмисли једноставан протокол 
прикупљања података и формулар за упис резултата 
3.6.3. уме самостално да прави графиконе и табеле 
према два критеријума уз детаљан извештај 
3.6.5. зна, уз одговарајуће навођење наставника, 

http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2738
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2738
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2721
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2721
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самостално да осмисли, реализује и извести о 
експерименту на примеру који сам одабере 

 

ХЕМИЈА  
Циљеви  наставе су: 
Додатна настава се организује за напредније ученике који желе да прошире своја знања из хемије. 
 

Редни 
број 
теме 

Број 
часова 

Садржај 
програма 

Активности ученика 
у образовно 

васпитном раду 

Активности 
наставника у 

образовно 
васпитном раду 

Начин и 
поступак 

остваривања 

Циљеви и 
задаци 

садржаја 
програма 

1 3 Неметали, 
оксиди 
неметала и 
киселине  

- планира оглед, 
бележи резултате  
- решава рачунске 
задатке  
- поставља питања  
- изводи закључке на 
основу огледа  

Подстиче, упуђује у 
истраживачки рад, 
одговара на питања, 
помаже у 
закључивању и 
сугерише при 
решавању задатака  

- индивидуални 
рад  
- фронтални рад  
- рад у паровима  

- повезује 
својства 
неметала и 
метала са 
положајем у 
ПСЕ  
- применом 
стечених знања 
самостално 
изводи огледе  
- самостално 
решава 
стехиометријске 
задатке  

2 3 Метали, 
оксиди метала, 
хидроксиди 
(базе)  

- дискутује о 
својствима киселина, 
база и соли  
- планира и изводи 
огледе  
- припрема извештаје 
о експеримен талном 
раду  
- решава рачунске 
задатке  

Подстиче, упуђује у 
истраживачки рад, 
одговара на питања, 
помаже у 
закључивању и 
сугерише при 
решавању задатака  

- индивидуални 
рад  
- фронтални рад  
- рад у паровима  

- разликује 
својства класа и 
једињења 
применом 
индикатора  
- схвата генетску 
повезаност класа 
једињења  
- самостално 
решава 
експерименталне 
и рачунске  
задатке  

3 1 Соли  - претражује и 
користи литературу  
- планира и изводи 

Подстиче, упуђује у 
истраживачки рад, 
помаже и сугерише 

- индивидуални 
рад  

- самостално 
изводи 
експерименте 
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оглед  при извођењу огледа  претражује и 
користи 
литературу  
 
 

4 1 Електролитичк
а дисоцијација 
киселина, база 
и соли  

Препознаје јаке и 
слабе електролите  
Зна да су јаки 
електролити потпуно 
дисосовани на јоне, а 
слаби нису  
Успешно представља 
електролитичку 
дисоцијацију по 
фазама  
Демонстрира 
способност 
електролита да 
проводе електричну 
енергију  

Демонстрира упућује 
у самосталан рад, 
подстиче на 
стваралачко и 
критичко мишљење  

- индивидуални 
рад  

- разуме начин 
на који раствори 
електролита 
проводе 
електричну 
енергију  
- зна основна 
својства 
електролита  

5. 4 Угљоводоници  - планира и изводи 
оглед, бележи 
резултате  
- претражује интернет 
за прикупља ње 
информација  

- упућује на 
коришћење 
интернета, извођење 
огледа и истиче 
битност истинитости 
резултата  

- индивидуални 
рад  
- рад у паровима  

- разуме разлику 
између 
засићених и 
незасићених  
угљоводоника  
- зна основна 
физилка и 
хемијска 
својства 
угљоводоника  
- самостално 
изводиекспериме
нте, претражује 
интернет и 
прикупља  
информације  

6 3 Органска 
једињења са 
кисеоником  

- посматра својства 
супстанци и промене 
током огледа  
- анализира резултате 
огледа и изводи 
закључке  

- указује на значај 
посматрања промена 
током огледа  
- помаже у анализи 
резултата и при 
решавању задатака  

- индивидуални 
рад  
- фронтални рад  

- разликује класе 
једињења на 
основу 
функционалних 
група  
- зна везу 
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- решава задатке  функционалне 
групе и својства 
једињења  
- примењује 
знања у  
експериментално
м раду  
- врши потребна 
израчунавања  

7. 2 Биолошки 
важна 
једињења  

- претражује и 
користи различиту  
литературу  
- изводи 
експерименте и 
закључке  
из експеримента  

-упућује на различиту 
литературу  
-упућује на 
експерименте и 
помаже при 
доношењу закључака  

- фронтални рад  
- рад у паровима  

- разуме својства 
и улогу масти и 
уља  
- зна разлику 
између 
моносахарида и 
осталих угљених 
хидрата  
- 
експериментално 
проверава 
теоријска знања  
- зна улогу 
протеина у 
живим бићима  

8. 1 Хемија 
животне 
средине  

-претражује и 
користи различиту  
литературу  
-предлаже решења 
проблема заштите 
животне средине и 
прави мини пројекте  

-даје савете за израду 
мини пројеката  
-указује на значај 
заштите животне 
средине  

индивидуални 
рад  
- фронтални рад  

- знају који је 
значај безбедног 
поступања са 
супстанцама, 
начине њиховог 
правилног 
складиштења  
-Израђују мини 
пројекте вазане 
за заштиту 
животне средине  

 

 

 

 
 

Д. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ  ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
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ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ   
 

Садржај Време Сарадници 
Упознавање ученика са распоредом часова и 
новинама у новој школској години 

Септембар  

Избор руководства одељењске заједнице Септембар  
Припреме за екскурзију Септембар  
Учешће у активностима поводом Дечје 
недеље 

Септембар  

Утисци са екскурзије Октобар  
Резултати уписа у средње школе у прошлој 
школској години 

Октобар  

Резултати са јесењег кроса; значај вежбања и 
бављења спортом 

Октобар Наставник физичког 
васпитања 

Резултати уписа у средње школе у прошлој 
школској години 

Октобар  

Прве оцене – какав успех планирамо Октобар  
Анализа успеха на првом тромесечју Новембар  
Радионица „Комуникација“ 1 Новембар педагог 
Репродуктивно здравље Новембар Гинеколог Дома здравља 
Како се припремити за полагање 
квалификационог испита 

Новембар  

Светски дан борбе против AIDS-а Децембар ОО Црвеног крста 
Волонтеризам и солидарност Децембар ОО Црвеног крста 
Радионица На путу избора занимања Децембар  
Анализа успеха на крају првог полугодишта Децембар  
Ученички парламент наше школе – учешће у 
активностима 

Јануар  

Обележавање Савиндана Јануар  
Упућивање ученика у организацију 
такмичења 

Фебруар  

Презентација брошуре „Правилан избор 
занимања“ 

Фебруар педагог 
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Вршњаци као лични вредносни суд Фебруар  
Дан Олимпијског комитета Србије Фебруар  
Пролећно спремање наше учионице Март  
Пролећно спремање нашег дворишта Март  
Мрежа средњих школа Март Помоћник директора 
Тема по избору ученика Март  
Радионица „Колико се познајемо“ 2 Април  
Учешће у хуманитарној акцији „Весели 
васкрс“ 

Април  

Успех и дисциплина на трећем тромесечју Април  
Присећамо се почетка петог разреда Мај  
Организација матурске вечери Мај  
Успеси нашег одељења у протекле четири 
године 

Мај  

Анализа успеха на крају школске године Мај  
 
Напомене и упутства: 
1 - Радионица „Комуникација“ из Приручника „Азбука репродуктивног здравља“ 
2 - Радионица „Колико се познајемо“ из Приручника „Умеће одрастања“. 
 
 

 

ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 
 

 

Садржаји 
програма 

Број часова Активности ученика 
Активности 
наставника 

Начини и поступци 
остваривања садржаја 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Обележавање 
почетка школске 
године – пријем 
првака 

 
август - 

септембар 

Учествовање у 
приредби 

-одабир ученика и 
пригодних текстова 
-организовање 
-координирање 

 
тимски рад 

-пружање подршке ученицима и 
родитељима 
-добродошлица 

Обележавање 
Дечје недеље 

октобар 
Учествовање у 
конкурсима, 

-координирање 
-усмеравање активности 

тимски рад -развијање хуманих осећања 
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изложбама 

Обележавање 
месеца књиге 

октобар Учестовање на 
конкурсима 

-координирање 
-усмеравање активности 
ученика 

рад у групама 
тимски рад 

-указивање на значај читања 
-сарадња са локалном заједницом 

Обележавање 
државних 
празника који се 
славе (21.октобар, 
8.новембар, 
11.новембар, 
27.јануар, 
17.фебруар, 
22.април, 9.мај, 
28.јун) 

прво и друго 
полугодиште 

Прављење паноа, 
организовање 
изложби, писање 
реферата 

-задуживање ученика 
-усмеравање активности 
-презентовање садржаја 

рад у групама 
тимски рад 

демонстративни 
истраживачки 

-указивање на значај културних и 
националних вредности 

Обележавање 
школске славе – 

Светог Саве 

јануар 

Припрема и извођење 
приредбе, учешће на 
ликовном и 
литерарном конкурсу, 
израда паноа 

-израда сценарија за 
приредбу 
- одабир ликовних и 
литерарних радова за 
јавну публикацију 

тимски рад 
-указивање на значај и дело Светог Саве 
-обележавање школске славе 

Обележавање 8. 
марта 

 

март 

Припрема честитки, 
изложба радова, 
организовање 
приредбе 

-координисање 
-усмеравање активности 
ученика 

тимски рад истраживачки 
-указивање на историјски значај и 
вредност мајке као ослонца породице 

Обележавање  
Васкрса 

април 

Украшавање, фарбање 
васкршњих јаја, 
цртање, сликање, 
вајање, изложба 

-усмеравање активности 
ученика 

тимски рад 
-очување традиције 
-развијање креативности 

Посете Дому 
културе, 
библиотеци 

прво и друго 
полугодиште 

Посете ученика, 
презентовање 

-координисање 
 

тимски рад 
-развијање естетских и културних 
вредности 
-стицање знања 

 

ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

 

Програм и план рада драмско-рецитаторске секције 

Активности Разред 

Планирано 
часова на 
годишњем 

Задужени 
наставник 
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нивоу: 36 

часова 

Формирање секције, доношење плана рада 5,6,7,8 1 Соња Костић 
Јаковљевић 

Проучавање драмског текста, подела 
улога 

5,6,7,8 
1 

Соња Костић 
Јаковљевић 

Читачка проба 5,6,7,8 1 
Соња Костић 
Јаковљевић 

Читачка проба 
 

5,6,7,8 
2 

Соња Костић 
Јаковљевић 

 
Извођење краће представе 

5,6,7,8 
1 

Соња Костић 
Јаковљевић 

Проучавање драмског текста. Подела 
улога 

5,6,7,8 
2 

Соња Костић 
Јаковљевић 

Читачка проба 5,6,7,8 2 
Соња Костић 
Јаковљевић 

Израда и постављање декора. Костими и 
маске 

5,6,7,8 
1 

Соња Костић 
Јаковљевић 

Припрема програма за Дан светог Саве 5,6,7,8 8 
Соња Костић 
Јаковљевић 

Генерална проба.  Проба пред наступ 5,6,7,8 1 
Соња Костић 
Јаковљевић 

Извођење програма поводом Савиндана 
 

5,6,7,8 
1 

Соња Костић 
Јаковљевић 

Утисци, анализе, сугестије 5,6,7,8 1 
Соња Костић 
Јаковљевић 

Упознавање са пропозицијама такмичења 
у рецитовању 

5,6,7,8 1 Соња Костић 
Јаковљевић 

Избор рецитација за такмичење 
рецитатора 

5,6,7,8 
1 

Соња Костић 
Јаковљевић 

Вежбање рецитовања 5,6,7,8 3 
Соња Костић 
Јаковљевић 
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Учествовање на свим нивоима такмичења 
у рецитовању 

5,6,7,8 
2 

Соња Костић 
Јаковљевић 

Проучавање драмског текста. Подела 
улога 

5,6,7,8 
2 

Соња Костић 
Јаковљевић 

Читачка проба 5,6,7,8 2 
Соња Костић 
Јаковљевић 

Читачка проба, израда сцене и костима 5,6,7,8 2 
Соња Костић 
Јаковљевић 

Извођење Видовданске представе 5,6,7,8 1 
Соња Костић 
Јаковљевић 

 

Програм и план рада секције клуб љубитеља француског језика 

 
Назив  

активности 
Разред Планирано 

часова  
на годишњем 

нивоу: 36 
часова 

Задужени 
наставник 

Организовање секције: доношење плана и 
програма рада, избор руководства, договор о 
начину рада, подела здужења, договор око 
реализације 

5,6,7,8 1 Андријана  
Јоксимовић 

Посета библиотеци и упознавање ученика са 
делима француске књижевности, 
прилагођеним за њихов узраст 

5 1 Андријана  
Јоксимовић 

Стваралачки књижевни покушај: читање 
самосталних радова  на француском језику 

  7,8 2 Андријана  
Јоксимовић 

Припремање и прикупљање материјала за 
учење француске шансоне и поеме, певање 
текстова уз одговарајућу музику  

5,6,7,8 3 Андријана  
Јоксимовић 

 Читање изабраних текстовафранцуских 
песама  уз коментаре 

5,6,7,8 1 Андријана  
Јоксимовић 

Анализа поема, приповедака и шансона на 
француском језику 

   7,8 2 Андријана  
Јоксимовић 
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Истраживање: говор и његова стилска 
функција – говор деце у игри, омладине у 
школи, одраслих у кући, на улици. Од аргоа до 
стандарднг фанцуског 

5,6,7,8 2 Андријана  
Јоксимовић 

Истраживање народног језичког блага: читање 
приповедака, легенди и стрипова; франкофоно 
подручје од Француске до Канаде 

5,6,7,8 2 Андријана  
Јоксимовић 

Стваралачки покушаји: ми ставарамо стрип 
(слободна тема) 

5,6,7,8 2 Андријана  
Јоксимовић 

Избор тема прилагодљивих поводом прославе 
Савиндана, учешће у представи драмске 
секције са кратким текстовима на француском 
језику 

5,6,7,8 3 Андријана  
Јоксимовић 

Језик и култура: како се мењао језик кроз 
историју 

7,8 2 Андријана 
Јоксимовић 

Прозни и поетски радови посвећени жени, 
француска љубавна песма 

5,6,7,8 2 Андријана 
Јоксимовић 

 Учење и усвајање свакодневних фраза и 
израза, устаљене форме изражавања 

5,6,7,8 3 Андријана 
Јоксимовић 

Писање поздравног говора на француском 
језику поводом дана школе 

7,8 2 Андријана 
Јоксимовић 

Књижевни разговор – разговор о новим 
издањима песничких збирки и прозних дела 
писаца за децу и омладину на француском 
језику 

5,6,7,8 3 Андријана 
 Јоксимовић 

Заједнички излет – вежбе у посматрању,  
учење и усвајање појмова из непосредне 
околине на француском језику, уочавање  и 
одабирању мотива за примену наученог у 
пракси; писње по самостално сачињеном 
плану; читање и коментарисање. 

5,6,7,8 4 Андријана 
Јоксимовић 

Израда годишњег извештаја рада секције клуба 
љубитеља француског језика; анализа 
резултата, предлози за похвале, читање 
одабраних радова. 

5,6,7,8 2 Андријана  
Јоксимовић 

 

                Програм и план рада библиотечко-литерарне секције 



 
 

752 

          Циљ рада библиотечко-литерарне секције је развијање културе читања код ученика и њихово 
оспособљавање за самостално коришћење и проналажење књижевне и некњижевне грађе. Неговањем 
лепоте писане речи ученици негују и језичку културу и истражују језичко благо. Кроз рад секције ученици 
се упознају са радом у самој библиотеци тако што учествују при инвентарисању и сређивању библиотечке 
грађе. 
         Задаци библиотечко-литерарне секције су: развијање потреба, навика и интересовања за коришћење 
библиотечке грађе; подстицање стваралачких подстицаја код ученика за рад на тексту; развијање вештине 
и технике писања писаних састава, песама и драмских текстова; коришћење говорних и писаних стилова;  
учествовање при раду у библиотеци, уређујући књижни фонд и простор, као и учешће при изради 
школских паноа. 

 
 

Назив 
активности 

Разред Планирано 
часова  

на годишњем 
нивоу: 36 

часова 

Задужени 
библиотекар 

Организовање секције: доношење плана и 
програма рада, избор руководства, договор о 
начину рада, подела задужења.  

5,6,7,8. 1 Миленка 
Димитријевић 

Посета библиотеци и укључивање ученика у 
обради оштећених књига. 

5,6,7,8 1 Миленка 
Димитријевић 

Стваралачки књижевни покушај: читање 
самосталних радова . 

5,6,7,8, 2 Миленка 
Димитријевић 

Припремање и прикупљање радова за 
литерарни конкурс поводом Месеца књиге, 
избор најбољих радова. 

5,6,7,8, 3 Миленка 
Димитријевић 

Упознавање ученика са разноврсном 
литературом и упућивање на правилно 
коришћење речника и лексикона.  

5,6,7,8 1 Миленка 
Димитријевић 

Анализа примера различите обраде једног 
мотива (у односу на садржај, форму, идеје, 

5,6,7,8, 2 Миленка 
Димитријевић 
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осећања, слике): мотив  јесени (В. Илић, Д. 
Максимовић); мотив вечери (В. Илић, Ђ. 
Јакшић, Б. Радичевић). 
Истраживање: говор и његова стилска 
функција – говор деце у игри, омладине у 
школи, одраслих у кући, на улици. 

5,6,7,8, 1 Миленка 
Димитријевић 

Истраживање народног језичког блага: 
сакупљање народних песама, приповедака, 
легенди; сређивање грађе и припремање за 
зидне новине. 

5,6,7,8, 3 Миленка 
Димитријевић 

Стваралачки покушаји: шаљиве песме, 
анегдоте, афоризми, сценски облици шаљивог 
садржаја – читање и анализа ( корелација са 
драмско-рецитаторском секцијом) 

5,6,7,8, 1 Миленка 
Димитријевић 

Стваралачки покушаји: избор тема за конкурс 
поводом Савиндана, упутства за израду 
литерарних радова. 

5,6,7,8, 3 Миленка 
Димитријевић 

Украшавање библиотеке,писање цитата и 
мисли великих мудраца. 

5,6,7,8, 2 Миленка 
Димитријевић 

Стваралачки покушаји: прозни и поетски 
радови посвећени жени. 

5,6,7,8, 2 Миленка 
Димитријевић 

Стваралачки покушаји: разрада тема за 
литерарни конкурс „Крв живот значи“, 
читање, анализа и избор радова. 

5,6,7,8, 3 Миленка 
Димитријевић 

Писање поздравног говора за школске 
свечаности. 

5,6,7,8, 2 Миленка 
Димитријевић 

Књижевни разговор – разговор о новим 
издањима песничких збирки и прозних дела 
писаца за децу и омладину. 

5,6,7,8, 3 Миленка 
Димитријевић 

Израда накита и украса од природних 
материјала . 

5,6,7,8, 4 Миленка 
Димитријевић 

Израда годишњег извештаја рада литерарне 
секције; анализа резултата, предлози за 
похвале, читање одабраних радова. 

5,6,7,8, 2 Миленка 
Димитријевић 
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                    ПРОГРАМ И ПЛАН  РАДА  ЛИКОВНЕ СЕКЦИЈЕ 

 
          Циљ ликовне секције је да ученици ,већ стечену базичну језичку и уметничку писменост, надограде и да напредују ка реализацији 
одговарајућих виших стандарда образовних постигнућа. 
        Задаци ликовне секције су : 
 - стварање услова да ученици на часовима у процесу реализације садржаја користе различите технике и средства ликовног и визуелног изражавања; 
-развијање способности ученика 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 и животу; 
-развијање моторичких способности ученика и навике за лепо писање; 
-подстицање и 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 визуелних уметности; 
- развијање способности за препознавање традиционалне, модерне и савремене уметности;  
-развијање способности за креативно и апстрактно мишљење; 
-развијање способности сарадње и самопоуздања у тимском раду; 
-развијање индивидуалног истраживања односа ликовних елемената на примерима националног и светског уметничког наслеђа 
        У њој учествују ученици који то желе и имају склоности ка уметности. Активности ликовне секције су различито усмерене: 

 да даровитим ученицима да могућност рада на неким додатним сликарским техникама које не могу да добију редовном наставом 
 у оквиру ње ученици сликају радове са којима учествују на различитим конкурсима и такмичењима 
 преко ове секције уз договор са управом школе организује се уређење школског простора, организују различите изложбе њихових радова 

поводом Дана школе, Нове године и других битних празника, како за колектив наше школе тако и шире за грађанство. 
 

 
ПРОГРАМ И ПЛАН ЛИКОВНЕ СЕКЦИЈЕ 

Назив активности Разред 

Планирано 
часова на 
годишњем 

нивоу 

Задужени 
наставник 

''ЈЕСЕН''-цртање различитим 
цртачким техникама  
''Мртва природа''-компоновање 
цртежа са осом симетрије која 
одређује симетрију или 
асиметрију,сликарска 
моделација,сенчење елемената са 

5,6,7,8 4 Јелена Јанковић 
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првобитним визирањем и међусобни 
однос елем. 
Историја писма;материјали за 
писање;Ћирилица и латиница. 
Писање љубавног писма или љубавне 
песме,честитке... 

5,6,7,8 3 Јелена Јанковић 

''Зимски украси''- обликовање и 
преобликовање глине,глинамола и 
различитих материјала 

5,6,7,8 3 Јелена Јанковић 

Тематски рад у различитим 
техникама и 
материјалима,припремање изложбе  

5,6,7,8 2 Јелена Јанковић 

Инспирација у модернистичком 
сликарству ; представљање 
простора,волумена светла сенке и 
различитим слик.средствима и 
начинима 

5,6,7,8 3 Јелена Јанковић 

''Ускршњи украси''- Цртање,сликање 
и обликовање материјала 5,6,7,8 5 Јелена Јанковић 

Осликавање зида испред улаза у 
свлачионице и салу са тематиком из 
спорта 

5,6,7,8 5 Јелена Јанковић 

Припремање за школски Вашар-
разматрање предлога,припрема и 
одабир скица,израда радова 

5,6,7,8 5 Јелена Јанковић 

Припремање за школски Вашар 5,6,7,8 6 Јелена Јанковић 
 
 

Програм и план рада музичке секције 

Активности Разред 

Планирано 
часова на 
годишњем 
нивоу: 36 

часова 

Задужени 
наставник 
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Упознавање са радом секције, задужење     
инструмената и деоница 

5,6,7,8 4 Милош 
Јовановић 

Обнављање теорије музике (о нотама, 
вредностима, читање нота) 

5,6,7,8 4 
Милош 
Јовановић 

Свирање песмица са листа 5,6,7,8 4 
Милош 
Јовановић 

Вежбање песмица појединачно 
5,6,7,8 

5 
Милош 
Јовановић 

Свирање песмица у оркестру 5,6,7,8 4 
Милош 
Јовановић 

Певање песмица појединачно 5,6,7,8 5 
Милош 
Јовановић 

Певање песмица у хору 
 

5,6,7,8 
5 

Милош 
Јовановић 

Свирање и певање  групно 
 

5,6,7,8 
5 

Милош 
Јовановић 

                                        
 

 
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПЛАНИНАРСКО-ЕКОЛОШКЕ  СЕКЦИЈЕ 

 

Назив активности 

 

Разред 
Планирано 
часова на 
годишњем 
нивоу: 36 

 

Задужени наставници 

Одговоран однос према 
животној средини 

 
5,6,7,8 

 
9 

Биљана Марковић, 
Слободан Савић и Милан 
Кршљак 

Значај биљака, нега и 
заштита, одговоран однос 
према животињама   

 
5,6,7,8 

 
6 

Биљана Марковић, 
Слободан Савић и Милан 
Кршљак 
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Сарадња са еколошким 
организацијама и 
обележавање значајних 
датума 

 
5,6,7,8 

 
3 

Биљана Марковић, 
Слободан Савић и Милан 
Кршљак 

Пешачење, планинарење 5,6,7,8 Минимум 6 
часова 

Биљана Марковић, 
Слободан Савић и Милан 
Кршљак 

Сналажење у природи и 
преживљавање 

5,6,7,8 4 Биљана Марковић, 
Слободан Савић и Милан 
Кршљак 

Оријентинг 5,6,7,8 3 Биљана Марковић, 
Слободан Савић и Милан 
Кршљак 

Прва помоћ 5,6,7,8 3 Биљана Марковић, 
Слободан Савић и Милан 
Кршљак 

Исхрана 5,6,7,8 2 Биљана Марковић, 
Слободан Савић и Милан 
Кршљак 

 
 
 
 

 
 
 
                                     
                                                                                    
 

ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА САОБРАЋАЈНЕ СЕКЦИЈЕ 
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Назив активности Разред 

Планирано 
часова на 
годишњем 

нивоу 

Задужени 
наставник 

Пешак у саобраћају 
Прелазак и кретање пешака 
коловозом 

5,6,7,8 5 Снежана 
Глигоријевић 

Саобраћајни знаци 5,6,7,8 2 Снежана 
Глигоријевић 

Саобраћајна култура и 
безбедност 5,6,7,8 1 Снежана  

Глигоријевић 
Саобраћајни полигон 
спретности „Шта знаш о 
саобраћају“ 

5,6,7,8 4 Снежана  
Глигоријевић 

Практичне вежбе на 
полигонима 5,6,7,8 3 Снежана 

Глигоријевић 
Школско такмичење „Шта 
знаш о саобраћају“ 5,6,7,8 21 Снежана 

Глигоријевић 
 
 
 

ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА СПОРТСКЕ СЕКЦИЈЕ- СТОНИ ТЕНИС 
 

Назив активности Разред 

Планирано 
часова на 
годишњем 

нивоу 

Задужени 
наставник 

Основни принцип стоног 
тениса 

5,6,7,8 1 Милан Кршљак 

Бекенд удараца и одбрану од 
истих 

5,6,7,8 4 Милан Кршљак 
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Форхенд удараца и одбрану од 
истих 

5,6,7,8 6 Милан Кршљак 

Сервис  5,6,7,8 5 Милан Кршљак 

Контранапад 5,6,7,8 3 Милан Кршљак 

Игра 5,6,7,8 17 Милан Кршљак 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ НА РАДУ 

Назив активности 
Носиоци 

активности 

Планирано 
часова на 
годишњем 

нивоу 

Задужена особа 

Обука запослених из прве 
помоћи и противпожарне 
заштите  

Запослени 
школе 8 Директор школе 

Процедуре понашања професора 
физичког вас. и учитеља при 
повређивању ученика на 
вежбама и такмичењима. 

Наставник 
физичког вас. и 

учитељи 

4 Секретар школе 

Управљање отпадом и смећем  Запослени, 
родитељи и 8 Директор школе 
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ученици 
Обука помоћног особља о 
правилном и безбедном 
коришћењу средстава за 
хигијену  

Помоћни 
радници 

8 Секретар школе 

Укључивање родитеља ради 
елиминисања могућег 
злостављања од стране ученика 
према вршњацима и према 
запосленима  

Запослени и 
родитељи 

8 Директор школе 

 
 

 

ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ 

 

Садржаји 
програма 

Број 
часова 

Активности 
ученика 

Активности 
наставника 

Начини и поступци 
остваривања садржаја 

Циљеви и задаци садржаја 
програма 

-штафетне игре 
-атлетски полигон    
-између две ватре 
-мали фудбал 
-крос 
( I -IV) 

-Октобар 
-Maj 

 

-ходање 
-трчање 
-вежбање 
-анализирање 
-такмичење 

 

-анализирање 
-поређење 
-показивање 
-објашњавање         
-суђење                         

 

-спортска такмичења и 
турнири према полу и 
узрасту 

 
 

Правилан развој,практиковање 
здравог начина живота,развој 
свести о важности сопственог 
здравља и безбедности , 
потреба неговања и развоја 
физичких способности, 
превенција насиља,наркоманије 
и малолетничке деликвенције 

-штафетне игре 
-атлетски полигон    
-између две ватре 
-мали фудбал 
-кошарка 
-одбојка 
-крос 
( V -VIII) 

-Октобар 
-Maj 

 

-ходање 
-трчање 
-вежбање 
-анализирање 
-такмичење 

 

-анализирање 
-поређење 
-показивање 
-објашњавање         
-суђење                         

 

спортска такмичења и 
турнири према полу и 
узрасту 
 

Правилан развој,практиковање 
здравог начина живота,развој 
свести о важности сопственог 
здравља и безбедности , 
потреба неговања и развоја 
физичких способности, 
превенција насиља,наркоманије 
и малолетничке деликвенције 
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ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА И ПРОГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ 
ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА 

Садржаји програма 
(активности) 

Оријентаци
они број 

активности 
Активности ученика 

Активности 
реализатора Начин и поступци 

остваривања програма 
Циљеви и задаци планираних 
активности 

Састанци Тима 

4 редовна 
састанка 
или више 

према 
потреби 

- 

анализира, дискутује , 
предлаже, прати 

реализацију планова и 
предложених мера;  

састанак 

Превенција, анализирање и праћење 
различитих облика насиља уз примену 
Посебног протокола ради смањења 
насилног и ризичног понашања у 
школи 

Упознавање НВ са 
интерним 

процедурама у 
ситуацијама када се 

дешава насиље 

1 - 

Презентује, објашњава, 
дискутује, сугерише Презентација, 

дискусија, 
демонстрација 

Упознавање НВ са процедурама 
интервенције ради ефикаснијег 
реаговања и поступака деловања и 
одговорности у ситуацијама када се 
дешава насиље 

Часови одељењског 
старешине са темама 

које се баве 
превенцијом насиља и 

часови ГВ 

Према 
плану ЧОС 
и предмета 

ГВ 

Слушање, дискусија, 
рад у групи, рад у 

пару, коментарисање 

Фацилитација, 
презентација, 
објашљавање, 

дискусија 

Радионице, дискусија, 
излагање 

Допринос самњењу насилних и 
ризичних облика понашања 

Промоција хуманих 
вредности- Црвени 

крст 

13 

Слушање, дискусија, 
рад у групи, гледање 

филма 

Фацилитација, 
презентација, 
објашљавање, 

дискусија 

Радионице, предавање, 
емитовање филма 

Упознавање ученика са вредностима 
хуманих начела, промовисање начела 
и понашања која доприносе њиховом 
остваривању  
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Болести зависности и 
вршњачко насиље – 

ПУ Ужице 

6 
Слушање, дискусија, 
рад у групи, гледање 

филма 

Фацилитација, 
презентација, 
објашљавање, 

дискусија 

Радионице, предавање, 
емитовање филма 

Превенција ризичних облика 
понашања и упознавање ученика са 
последицама ризичних облика 
понашања 

Сузбијање трговине 
људима – ПУ Ужице 

3 

Слушање, дискусија, 
рад у групи, гледање 

филма 

Фацилитација, 
презентација, 
објашљавање, 

дискусија 

Радионице, предавање, 
емитовање филма 

Уознавање ученикама са појмом 
трговине људима и различитим 
облицима ове појаве ради превенције 
ризичних понашања која за последицу 
могу довести ученике  у ситуацију да 
буду жртве 

Превенција насиља и 
асоцијалног 

понашања – Центар за 
социјални рад 

3 

Слушање, дискусија, 
рад у групи, гледање 

филма 

Фацилитација, 
презентација, 
објашљавање, 

дискусија 

Радионице, предавање, 
емитовање филма 

Упознавање ученика са различитим 
облицима насиља и асоцијалног 
понашања и превенција истих 

Употреба 
психоактивних 

супстанци- Завод за 
јавно здравље 

6 
Слушање, дискусија, 
рад у групи, гледање 

презентације 

презентација, 
објашљавање, 

дискусија 
Радионице, предавање, 

презентација 

Превенција ризичних облика 
понашања и употребе психоактивних 
супстанци 

Умеће одрастања- 

радионица „Колико се 
познајемо“ за 6. 
разред(стручни 

сарадници) 

3 

Слушање, дискусија, 
рад у групи, 

коментарисање 

Фацилитација, 
презентација, 
објашљавање, 

дискусија 

радионице 

Боље међусобно упознавање ученика 
одељења, толеранција и прихватање 
различитости, побољшање групне 
кохезије. 

Извештавање 
Школске управе о 

случајевима насиља 3. 
нивоа 

према 
потреби 

- 

Израда и прослеђивање 
извештаја извештај Упознавање Школске управе са 

случајевима насиља 

Вршњачака едукација 
из области превенџије 

насиља – Ђачки 
парламент 

13 

Слушање, дискусија, 
рад у групи, 

коментарисање 

Фацилитација, 
презентација, 
објашљавање, 

дискусија 

радионице 
Допринос самњењу насилних и 
ризичних облика понашања 
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ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА УЧЕНИКА 

7. разред 

 

Садржаји програма 
Број 

часова 

Активности ученика  у 
образовно-васпитном 

раду 

Активности 
наставника у 

образовно-васпитном 
раду 

Начин и поступак 
остваривања 

Циљеви и задаци  садржаја програма 

Самоспознаја 3 

Попуњавају упитнике, 
коментаришу, дају 
предлоге, учествују у 
групном раду, 
попуњавају портфолио, 
израђују плакат, цртају. 

Примењује упитнике, 
слуша, коментарише, 
даје повратну 
информацију, 
координише групним 
радом, анализира и 
подстиче. 

Радионице, групни 
рад, демонстрација, 
индивидуални рад, 
рад у паровима. 

Освешћивање личних афинитетаи капацитета 
ученикау оквиру стицања реалне слике о себи. 
Ученици треба да препознају да је самоспознаја важан 
предуслов за процес одлучивања о избору занимања 
како би могли да упореде свој профил личности са 
профилом занимања. 

Информације о 
занимањима 

3 

Попуњавају упитнике, 
коментаришу, дају 
предлоге, учествују у 
групном раду, 
попуњавају портфолио, 
израђују плакат, цртају, 
истражују. 

Примењује упитнике, 
слуша, коментарише, 
даје повратну 
информацију, 
координише групним 
радом, анализира и 
подстиче. 

Радионице, групни 
рад, демонстрација, 
индивидуални рад, 
рад у паровима. 

Ученици се оспособљавају за информисање о свету 
занимања и добијају информације о могућностима 
школовања, што им омогућава да стекну нове увиде о 
односу личних компетенција и захтева занимања. 
Ученици се оспособљавају да самостално прикупљају 
информације са интернета и других извора. 
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Могућности 
школовања 

2 

Попуњавају упитнике, 
коментаришу, дају 
предлоге, учествују у 
групном раду, 
попуњавају портфолио, 
израђују плакат, цртају, 
истражују. 

Примењује упитнике, 
слуша, коментарише, 
даје повратну 
информацију, 
координише групним 
радом, анализира и 
подстиче. 

Радионице, групни 
рад, демонстрација, 
индивидуални рад, 
рад у паровима. 

Стицање знања о мрежи школа и образовним 
профилима, оспособљавање за самостално 
прикупљање информација о могућностима школовања 
и каријере, да у складу са сопственим интересовањима 
стекну преглед изабраних школ и доведу их у везу са 
сопственим интересовањима и могућностима. 

Сусрети са светом 
занимања – реални 
сусрети 

3 

Упознају се са светом 
занимања са образовним 
профилима средњих 
школа кроз посете 
институцијама и 
средњим школама. 

Договара, организује, 
реализује реалне 
сусрете, информише 
ученике. 

Посете и 
испробавање 
активности 
одређених 
занимања. 

Упознавање са светом рада и опробавање ученика у 
реалним ситуацијама у свету рада из области школског 
образовања, институција релевантних за занимања и 
манифестација; да упознају саветодавне установе за 
помоћ у избору занимања. 

Доношење 
прелиминарне одлуке 
о избору занимања 

1 
Разговарају, дискутују, 
коментаришу, 
анализирају 

Слуша, коментарише, 
даје повратну 
информацију, 
координише групним 
радом, анализира и 
подстиче. 

Радионице, групни 
рад, демонстрација, 
индивидуални рад, 
рад у паровима. 

Оспособљавање ученика за доношење прелиминарне 
одлуке о будућем занимању на основу спознаје о 
сопственим интересовањима и способностима и 
оријнтације добијене информисањем о могућностима 
школовања и путевима каријере. Оснаживање за 
самосталан избор занимања. 

8. разред 

 

Садржаји програма 
Број 

часова 

Активности ученика  у 
образовно-васпитном 

раду 

Активности 
наставника у 

образовно-васпитном 
раду 

Начин и поступак 
остваривања 

Циљеви и задаци  садржаја програма 

Самоспознаја 5 

Попуњавају упитнике, 
коментаришу, дају 
предлоге, учествују у 
групном раду, 
попуњавају портфолио, 
израђују плакат, цртају. 

Примењује упитнике, 
слуша, коментарише, 
даје повратну 
информацију, 
координише групним 
радом, анализира и 
подстиче. 

Радионице, групни 
рад, демонстрација, 
индивидуални рад, 
рад у паровима. 

Освешћивање личних афинитетаи капацитета 
ученикау оквиру стицања реалне слике о себи. 
Ученици треба да препознају да је самоспознаја важан 
предуслов за процес одлучивања о избору занимања 
како би могли да упореде свој профил личности са 
профилом занимања. 

Информације о 
занимањима 

5 

Попуњавају упитнике, 
коментаришу, дају 
предлоге, учествују у 
групном раду, 

Примењује упитнике, 
слуша, коментарише, 
даје повратну 
информацију, 

Радионице, групни 
рад, демонстрација, 
индивидуални рад, 
рад у паровима. 

Ученици се оспособљавају за информисање о свету 
занимања и добијају информације о могућностима 
школовања, што им омогућава да стекну нове увиде о 
односу личних компетенција и захтева занимања. 
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попуњавају портфолио, 
израђују плакат, цртају, 
истражују. 

координише групним 
радом, анализира и 
подстиче. 

Ученици се оспособљавају да самостално прикупљају 
информације са интернета и других извора. 

Могућности 
школовања 

3 

Попуњавају упитнике, 
коментаришу, дају 
предлоге, учествују у 
групном раду, 
попуњавају портфолио, 
израђују плакат, цртају, 
истражују. 

Примењује упитнике, 
слуша, коментарише, 
даје повратну 
информацију, 
координише групним 
радом, анализира и 
подстиче. 

Радионице, групни 
рад, демонстрација, 
индивидуални рад, 
рад у паровима. 

Стицање знања о мрежи школа и образовним 
профилима, оспособљавање за самостално 
прикупљање информација о могућностима школовања 
и каријере, да у складу са сопственим интересовањима 
стекну преглед изабраних школa и доведу их у везу са 
сопственим интересовањима и могућностима. 

Сусрети са светом 
занимања – реални 

сусрети 

5 

Упознају се са светом 
занимања са образовним 
профилима средњих 
школа кроз посете 
институцијама и 
средњим школама. 

Договара, организује, 
реализује реалне 
сусрете, информише 
ученике. 

Посете и 
испробавање 
активности 
одређених 
занимања. 

Упознавање са светом рада и опробавање ученика у 
реалним ситуацијама у свету рада из области школског 
образовања, институција релевантних за занимања и 
манифестација; да упознају саветодавне установе за 
помоћ у избору занимања. 

Доношење одлуке о 
избору занимања 

2 
Разговарају, дискутују, 
коментаришу, 
анализирају 

Слуша, коментарише, 
даје повратну 
информацију, 
координише групним 
радом, анализира и 
подстиче. 

Радионице, групни 
рад, демонстрација, 
индивидуални рад, 
рад у паровима. 

Оспособљавање ученика за доношење одлуке о 
будућем занимању на основу спознаје о сопственим 
интересовањима и способностима и оријнтације 
добијене информисањем о могућностима школовања и 
путевима каријере. Оснаживање за самосталан избор 
занимања. 
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ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

 

Редни број 
теме 

Број часова 
Саджај  

програма 
Облици остваривања програма Оперативни задаци извођења програма 

1. 
1 

4.разред 
октобар 

Правилна исхрана Презентација и разговор Подизање свести о значају правилне 
исхране 

 
2. 

1 
5. разред 
октобар 

Здрави стилови живота-
превенција гојазности 

Презентација и разговор Подизање свести о значају правилне 
исхране 
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3. 
1 

2.разред 
октобар 

Чисте руке- безбедно 
здравље 

Презентација и разговор Развијање културе хигијене руку 

4. 
1 

6.разред 
новембaр 

Пубертет Презентација и разговор Упознавање са психофиз. 
карактериситикама узраста 

5. 
1 

8. разред 
децембар 

Полно преносиве болести Презентација и разговор Подизање свести о ризицима раног 
ступања у сексуалне односе 

6. 
1 

7. разред   
јануар 

Психоактивне супстанце Презентација и разговор Упознавање са последицама и ризицима 

7. 
6.разред 
јануар 

Превенција болести 
зависности – пушење и 

алкохолизам 
Презентација и разговор 

Упознавање са последицама и 
превенцијом  болести зависности 

8. 
1 

8.разред 
фебруар 

Употреба психоактивних 
супстанци- 

Презентација и разговор Упознавање са последицама и ризицима 

9 
1 

5.разред 
фебруар 

Пубертет Презентација и разговор Упознавање са психофиз. 
карактериситикама узраста 

10. 
1 

1.разред  
март 

Општа хигијена и 
вашљивост коже главе 

Презентација и разговор Подизање свести о важности хигијене 

11. 
1 

7-разред 
 март 

Репродуктивно 
здравље 

Презентација и разговор Развој свести о репродукцији и 
биолошком наслеђу 

12. 
20 

7-разред  
април 

Курс прве помоћи Презентација и разговор Формирање вештина за пружање прве 
помоћи 

13. 
1 

7-разред  
април 

Здрави стилови живота Презентација и разговор Упознавање ученика са правилном 
исхраном и важности бављење спортом 

14. 
1 

3. разред 
Сачувајмо леп осмех Презентација и разговор Правилна нега зуба и усне дупље 
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мај 

15. 
1 

Сви разреди 
Зубари редовна контрола 

Систематска контрола неге и заштите 
зуба 

 
Сарадници на пројекту   испред Завода за јавно здравље: Мира Филиповић, Ана Божић; испред  Патронажне службе Дома 
здравља, и   
Црвеног крста Ужице:  Весна Крејовић, Јасмина Миловановић. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМ  СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 

Садржаји програма 
(активности) 

Оријентаци
они број 

активности 
Активности ученика 

Активности 
реализатора Начин и поступци 

остваривања програма 
Циљеви и задаци планираних 
активности 
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Израда социјалне 
карте школе 

Према 
потреби 

- 

Прикупљање ,обрада 
података и израда 
социјалне карте 

Анкетирање, упитници, 
анализа, презентација, 
планирање активности 

Утврђивање социо- економског 
статуса породица ученика и 
евидентирање ученика и породица 
којима је потребан неки облик 
подршке  

Сарадња са 
институцијама 

(Центар за социјални 
рад, Црвени крст; 

Општина Косјерић и 
др.) 

Према 
потреби 

- 

Контакти, договори, 
планирање, пружање 

података 
Састанци, разговори, 

прослеђивање 
података, писама 

Сарадња институција ради 
свеобухватније подршке ученицима у 
циљу њиховог квалитетнијег развоја 

Хуманитарне акције 
(спортске, културне и 

сл.) 

Према 
потреби 

Учествују,прикупљају 
средства, покрећу и 
промовишу акције 

Координација Састанци, разговори, 
прослеђивање 

података, писама 

Подизање свести о хуманим 
вредностима 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Редни 
број 
теме 

Број 
часова 

Саджај  
програма 

Активности ученика у 
образовно- 

васпитном раду 

Активности наставника 
у образовно- 

васпитном раду 

Облици 
остваривања 

програма 

 

Оперативни задаци извођења програма 



 
 

770 

1. 10. 

Примарна 
селекција 
отпада. 
Посета 

регионалној 
санитарној 

депонији Дубоко 

-слушају 
-повезују 
-схватају 
-развијај у еколошку свест 
-истражују 
-учествују у радионицама и 
еко-патролама 
-учествују у вршњачкој 
едукацији и едукацији 
грађана 
-представљају резултате и 
продукте свога рада на сајту 
школе и школском чассопису 
-сарађују са другим секцијама 
у школи 
-сарађују са другим школама 
у граду 

- презентују наставни 
садржај 
-подстичу на размишљање, 
повезивање, закључивање 
и примену знања 
-прате и усмеравају рад 
ученика 
-подстичу свест о значају 
примарне селекције 
-организују радионице и 
практичан рад ученика 
-организују сарадњу са 
осталим школама 

-фронтални,  

-индивидуални,  

-групни 
-рад у пару 
-теренски рад 
 

Ученици треба да: 
-упознају значај примарне и секундарне 
селекције отпада и рециклаже папира, 
пластике, метала, стакла и органског 
отпада 
-развију способност преношења знања на 
остале ученике и чланове своје породице 
-развијају креативност, еколошки 
пожељно понашање и способност 
лобирања и презентовања резултата рада  
-развију способност преношења знања на 
остале ученике и чланове своје породице 
 

 
2. 

 
6 

 
Екологија и 
инклузија 

 

 
-слушају 
-повезују 
-схватају 
-учествују у радионицама  
-представљају резултате и 
продукте свога рада на сајту 
школе и школском чассопису 
 

- презентују наставни 
садржај 
-подстичу на размишљање, 
повезивање, закључивање 
и примену знања 
-прате и усмеравају рад 
ученика 
-организују радионице и 
практичан рад ученика 

-фронтални,  

-индивидуални,  

-групни 
-рад у пару 
 

-укључивање деце којима је потребна 
додатна подршка а показују интересовање 
за заштиту животне средине 
 

3. 10 

Наставак 
пројектних 

активности  које 
се односе на 
одрживост 
пројекта: 

Корак по корак 
ка школи 
одрживог 

развоја 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- презентују наставни 
садржај 
-подстичу на размишљање, 
повезивање, закључивање 
и примену знања 
-прате и усмеравају рад 
ученика 
-подстичу свест о значају 
озонског омотача и 
његовом уништавању 

-фронтални,  

-индивидуални,  

-групни 
-рад у пару 
 

Ученици треба да: 
- да ученици разумеју зашто се 
неограничен развој човечанства не може 
одржати у ограниченим условима целе 
планете  
- да ученици схвате значај коришћења 
алетернативниих извора енергије због 
самњивања загађености животне средине 
и ограничене количне необновљивих 
извора енерије  
- да ученици схвате основне принципе 
одрживог развоја: користити природ у, а 
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(енергија, вода, 
загађивање 

животне средине 
и одрживи 

развој) 
 

Обележавање 
значајних 

еколошких 
датума 

 
 

-слушају 
-повезују 
-схватају 
-сарађују са другим школама 
у граду 
-упознају 
-усвајају 
-представљају резултате и 
продукте свога рада на сајту 
школе и школском чассопису 
 
 

 не искоришћавати  
- да ученици повезују сродна знања из 
различитих наставних предмета и 
примењују их у свакодневном животу  
- да ученици схвате да су количине воде за 
пиће ограничене и да ће дефицит у 
будућности бити још већи  
- да ученици схвате значај воде као извора 
енергије  
-да ученици схвате значај воде као услова 
живота и животне средине за многа жива 
бића  
- да ученици схвате да је неопходна 
промена човековог односа према природи  

4. 10 Зелени талас 

-слушају 
-повезују 
-схватају 
-истражују 
-учествују у радионицама  
-представљају резултате и 
продукте свога рада на сајту 
школе и школском чассопису 
-сарађују са другим школама 
у граду 
 

- презентују наставни 
садржај 
-подстичу на размишљање, 
повезивање, закључивање 
и примену знања 
-прате и усмеравају рад 
ученика 
-организују радионице и 
практичан рад ученика 

-фронтални,  

-индивидуални,  

-групни 
-рад у пару 
-теренски рад 
 

Ученици треба да: 
-упознају еколошке факторе и њихов 
значај за живи свет 
-схвате  повезаност загађивања и 
климатских промена 
-схвате узајамне односе живих бића и 
животне средине  
-схвате значај еколошке равнотеже за 
одржавање екосистема 
-остваре сарадњу са ученицима из других 
школа и презентују добијене резултате 

 

 

 

 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 
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ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

Институција са 
којом се сарађује 

Садржај сарадње 
Облик 

сарадње 

Време 
реализије 

Реализатори 

МЗ Варда 

Заштита и уређење 
животне  средине 

Повреме
н 

Октобар/Ап
рил 

Родитељи,ученици;Ш
кола 

Акција помоћи  Повреме
н 

Новембар Савет МЗ Варда 

Општинском 
управом 
Косјерић 

Планирање/буџетских 
средстава 

Повреме
н 

Септембар/ 
октобар 

Директор/сарадници 

Учешће у заједничким 
пројектима 

Сталан 
Током 
године 

Стручни сарадници из 
градске управе 
Косјерић 

Консултације са 
инспекц. и другим 
органима 

Сталан 
Током 
године 

Инспектори 
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Садржаји програма 
(активности) 

Оријент. 
број 

активности 
Активности родитеља 

 
Активности 

наставника 

Начин и поступци 
остваривања 

програма 

Циљеви и задаци планираних 
активности 

Родитељски састанци 

На почетку 
шк. године и 
на класиф. 
периодима 

Коментаришу, слушају, 
предлажу, дискутују, 

усвајају 

Упознају, излажу, 
предлажу, саветују, 

информишу, 
евидентирају 

Родитељски састанак 

Анализа успеха ученика, дисциплине, 
договор у вези са екскурзијама и 
наставом у природи, решавање 
проблема у одељењу 

Индивидуални 
разговори 

Према 
потреби 

Коментаришу, слушају, 
предлажу, дискутују 

Упознају, излажу, 
предлажу, саветују, 

информишу, 
евидентирају 

разговор 

Анализа успеха ученика, дисциплине, 
решавање проблема у учењу и 
развојних проблема, предлагање и 
спровођење мера за побољшање 
успеха и дисциплине 

Присуство часовима-

отворена врата школе 

Једном 
месечно 

Прате, слушају 

Излажу, информишу, 
организују, 

коментаришу, дају 
повратну информацију, 

сугеришу 

Реализација часова 

Праћење успеха и дисциплине ученика 
и одељења и договарање мера за 
побољшање; унапређивање сарадње са 
родитељима 

Професионална 
оријентација 

Према 
потреби 

Организују, 
демонстрирају, излажу, 
дискутују, информишу 

Организују, 
коментаришу, дају 

повратну информацију, 
сугеришу 

Посете институцијама 
школама присуство 
 родитеља часовима 

Помоћ ученицима у професионалној 
оријентацији, упознавање са 
образовним профилима средњих 
школа и светом занимања 

Замена улога 

У складу са 
интересовањ
има родитеља 

за учешће 

Реализују часове, 
организују, 

коментаришу, дају 
повратну информацију, 

сугеришу 

Прате, присуствују, 
сугеришу, помажу, 

организују, 
коментаришу, дају 

повратну информацију 

Реализација часова и 
других активности 

Унапређивање сарадње са родитељима, 
упознавање родитељима са 
професијом наставника. 

Сарадња са 
родитељима 

деце/ученика којима је 
потребна додатна 

подршка 

Према 
потреби 

Коментаришу, слушају, 
предлажу, дискутују, 

дају сагласност, 
информишу 

Организују, 
коментаришу, дају 

повратну информацију, 
сугеришу, саветују, 

предлажу 

Разговори, састанци 
Тимова за додатну 

подршку 

Пружање додатне подршке ученицима 
којима је потребна, унапређивање 
развоја и напредовања ученика, 
сарадња са родитељима и добијање 
сагласности за ИОП. 

Сарадња сародитељима 

 ученика у вези са 

решавањем дисциплин. 

проблема  

Према 
потреби 

Коментаришу, слушају, 
предлажу, дискутују, 

дају сагласност, 
информишу 

Организују, 
коментаришу, дају 

повратну информацију, 
сугеришу, саветују, 

предлажу 

Разговори, 
родитељски састанци 

Праћење дисциплине, предлагање и 
примена мера за побољшање. 

Анкетирање родитеља 
у вези са сарадњом са 

школом 

На крају 
сваког 

полугодишта 

Попуњавају анкете, 
сугеришу, предлажу 

Примењују анкете, 
обрађују податке, 
изводе резултате 

Анкетирање 

Стицање увида у ставове родитеља у 
вези са сарадњом са школом , 
унапређивање сарадње и 
унапређивање рада школе 
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Остала анкетирања 
предвиђена год. планом 

рада и акционим 
плановима Тимова 

Према 
потреби 

Попуњавају анкете, 
сугеришу, предлажу 

Примењују анкете, 
обрађују податке, 
изводе резултате 

Анкетирање 

Стицање увида у ставове родитеља у 
вези са разним питањима , 
унапређивање сарадње и 
унапређивање рада школе 

 

Програм излета ученика II, III и IV разреда у Подпећку пећину и Терзића авлију 
  

Наставне области 
Број 

часова 

Активности ученика у   
образовно – васпитном  

раду 

Активности наставника у   
образовно – васпитном  

раду 

Начин и поступак 
остваривања 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Чувари природе 

Народна традиција 

Свет око нас 

Природа и друштво 

Музичка култура 

Физичко 
васпитање 

Ликовна култура 

 
6 

 

- посматрање 
- уочавање 
- причање 
- описивање 
- запажање 
- повезивање 
- певање 
- играње 
- трчање 

-усмерава 
-наводи 
-ствара ситуацију 
-сугерише 
-поставља проблем 
-подстиче 
-дискутује 
-анализира 
-мотивише 
-координира 
-наводи на повезивање и 
примену знања 

- дијалошка 
- текстуална 
- излагања 
- монолошка 

- Развијање способности посматрања и 
уочавање богатства облика, боја, звукова и 
гласова у природи (у шуми, на ливади, ...) 

- Доживљавање лепог у природи и сталних 
промена у њој 

- Богаћење речника 
- Изражавање сопственог утиска 
- Повезивање теоријског и практичног из 

наставних области 

 
 

Излети  за ученике од V до VIII разреда 
  

Садржаји програма 

 

Број 
часова 

Активности у 
образово-васпитном 
раду наставника 

Активности у 
образовно – 

васпитном раду 
ученика 

Основни облици 
извођења програма 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Београд – Сајам књига 8 
- објашњава, 
 упућује на изворе 
знања, 

Разговор, 
зидних новина и паноа, 
презентације. 

Посета, дијалог, 
самостални рад, 
тимски, 

-упознавање ученика са 
специфичностима, значајем 
и карактеристикама света књижевности,  
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 - учествује у 
активностима са 
ученицима,  
сугерише 

  -развијање мотивацијеза самостана истраживања 
и приближавање књижевности , развијање 
такмичарског духа за самостално истраживање . 

Излети и посете: 
Београд – Сајам науке 

 

8 

- објашњава, 
 упућује на изворе 
знања, 
 - учествује у 
активностима са 
ученицима,  
сугерише 

Разговор, 
зидних новина и паноа, 
истраживачки радови,  
презентације. 
 

Посета, дијалог, 
самостални рад, 
тимски, 
 

-упознавање ученика са 
специфичностима, значајем 
и карактеристикама света науке и истраживања,  
-развијање мотивацијеза самостана истраживања 
и приближавање науке свакодневном животу, 
развијање такмичарског духа за самостално 
истраживање и практични рад 

Подпећка пећина и 
Терзића авлија 

8 

Излаже,  
објашњава,  
упућује на изворе 
знања,  
учествује у 
активностима са 
ученицима, 
сугерише 

Пешачење- 
Подпећка пећина, 
Љубање,  
-Посета-излет- 
разгледање, 
упознавање, 
упоређивање, 
етно селима: Сирогојно, 
 

-Пешачење од 
Горјана до  
Подпећке пећине, 
Разгледање пећине и  
Грнчарске радионице 
у 
Злакуси; 
-Пешачење и вожња 
бициклом од школе 
до школе у 
Љубањама - 
Спортски турнир 
-Посета, излет- 
аутобусом- 
Пешачењем –етно-
селима 

-развијање заједништва и 
Колективизма у Специфичним условима,  
Развијање психо-физичке и Спортске 
издржљивости, 
-развијање колективног и  
Такичарског духа, 
-упознавање и проширивање  
Знања о природно- 
Географским особеностима различитим 
облицима рељефа и Традицији заштићених 
Природних и друштврних феномена и простора  
Коришћење компаса, 
-развијање психо-физичке  
спремности и издржљивости 

 

 
 

 

Програм рада школске библиотеке 
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ШКОЛСКА БИБЛИОТЕКА 
Школска библиотека је место библиотечко – информационе, васпитно – образовне активности школе. 

У школској библиотеци прикупља се, обрађује и ученицима, наставницима и стручним сарадницима даје на коришћење 
библиотечко – информациона грађа (књиге, серијске публикације и др.) и извори. 
Библиотека је дужна да у свом фонду прикупља уџбенике и друга наставна средства намењена ученицима са сметњама у 
развоју и инвалидитетом, као и стручну литературу за наставнике и стручне сараднике. 
Задатак школске библиотеке је да код  ученика развија навике читања и коришћења библиотечких услуга, као и да ученике 
оспособљава да користе информације у свим облицима и на свим медијима и омогући им да овладају вештинама потребним 
за учење у току целог живота. 
Школа је дужна да има школску библиотеку, у складу са законом. 
Програм рада школске библиотеке саставни је део школског проограма. 

 

ПРОГРАМ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 
„Улога школске библиотеке у учењу и подучавању намењеном свима“ 

Школску библиотеку треба водити у складу са јасно устројеним програмом. 
Програм библиотеке треба осмислити имајући у виду далекосежни програм  и потребе школе,  и он треба да одржава њен 
дух, дугорочне и краткорочне циљеве, као и њену ствраност. 
Програм ће тачно одредити када, где, за кога, и ко ће остварити све расположиве могућности библиотеке.  
Програм библиотеке ће бити остварљив ако га сви учесници у образовном процесу школе подрже и допринесу постизању 
дугорочних и краткорочних циљева који су у њему постављени. 
Због  тога у његовом писању треба да учествује што више корисника библиотичких услуга. 

 
Функције школске библиотеке 

„Школска библиотека је саставни део образовног процеса“ 

Функције школске библиотеке одређене су програмом, задацима и циљевима основног и средњег образованја, културним и 
јавним делатностима школа, положајем наставника, стручних сарадника, библиотекара и ученика у васпитно – образовном 
процесу. 
Школска библиотека више не може бити само место за позајмљивање књига већ такав ресурни комуникацијско – 
информациони и мултимедијски центар који ће бити прилагођен узрасту ученика, њиховим потребама, као и потребама 
наставника у целокупоном процесу васпитања и образовња. 
Библиотекар у школи постаје посредник између читалаца и књига, читалаца и електронске базе података, наставника и 
стручне и обпште литературе. 

 

Задаци библиотекара: 
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„Школски библиотекар је припадник стручног, квалификованог особља, одрговоран за планирање рада и управљање 
школском библиотеком“ 

1. Школска библиотека нуди помоћ при учењу, књиге и изворе  који свим учесницима образовног процеса у школи 
омогућавају да развију критичко мишљење и да делотворно користе информације у свим облицима и на свим медијима. 

2. Библиотекар омогућава коришћење књига и других извора и информација, у распону од уметничких до документарних, 
од  штампаних до електронских на лицу мета и на даљину.  Ти извори допуњују и обогаћују садржај уџбеника,  наставних 
материјала и методику наставе. 

3. Сам амбијент међу књигама и другим изворима информација подстиче на стваралаштво и задатак библиотекара је да код 
корисника библиотечких услуга развија културу рада, реда и понашања у модерном духу. 

4. Школска библиотека пружа информације и сазнања која су неопходна за успешно учествовање у савременом друштву 
заснованом на информацијама и знању, а задатак библиотекара јесте да континуирано прати промене у друштву и да 
перманентним стручним усавршавањем буде у току информационих, комуникационих и техничких промена ради 
стицања нових знања и вештина. 

5. Задатак библиотекара и реализатора наставног процеса је да међусобно сарађују и да се допуњују јер на овакав начин 
комуникације ученици достижу виши ниво писмености, боље овладавају у вештинама читања, учења, решавања 
проблема, као и информационим и комуникационим вештинама, чиме се подстиче маштовитост, креативност и 
разноликост деце и омладине. 

6. Библиотекар у школској библиотеци треба да пружа своје услуге подједнако свим учесницима образовног процеса, без 
обзира на узраст, расу, пол, веру, националност, језик, професионални или друштвени статус, чиме се охрабрује 
интелектуални дијалог и потпомаже културна разноликост. 

7. Библиотекар у школској библиотеци омогућава ученицима да овладају вештинама за учење током читавог живота, 
развија њихову стваралачку машту и оспособљава их да буду одговорни грађани. 

8. Задатак библиотекара је да редовно сарађује а другим школским и јавним библиотекама ради размене информација, 
књижног фонда и друге библиотечке грађе. 

9. Задатак школског библиотекара је да као припадник стручног, квалификованог особља, буде одговоран за планирање 
рада и управљање књижним фондом и ивентаром школске библиотеке. 

10. Школски библиотекар има задатак да поседује општа знања која прате реализацију  наставног просеса ради квалитетног 
пружања услуга корисницима библиотечког књижног фонда, али и употребе компјутера. 

11. Задатак библиотекара је учествовање  и у културним догађајима школе, али то се највише релизује кроз прикупљање 
прилога за школски лист, одабир песама за рецитаторску секцију, прикладни драмски текстови, организовање сусрета са 
познатим дечијим писцем или песником. 

12. Школски библиотекар пружа помоћ обдареним ученицима при налажењу и избору одговарајуће литературе, а посебно 
ученицима који имају тешкоће у учењу и раду као и оним који живе у тешким социјалним условима, сарађујући са 
њиховим родитељима и релевантним институцијама. 
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13. Библиотекар редовно води библиотечку статистику и у сваком мементу зна са којим књижним фондом располаже и код 
кога се налази одговарајућа литература а то се обавља кроз послове инвентарисања, сигнирања, каталогизације и 
класификације библиотечке грађе. 

 
Циљеви: 
„Школска библиотека умогућава ученицима да овладају вештинама за учење током читавог живота, развија њихову 
стваралачку машту, и оспособљава их да буду одговорни грађани“ 
Следећи циљеви су неопходни за унапређивање писмености, информатичке писмености, подучавања, учења и за подизање 
културног нивоа и представљају соновне услуге школске библиотеке. 
1. Подршка и побољшање образовних циљева наведених у наставном плану и програму школе. 
2. Развијање и неговање навике и уживања у читању и учењу код деце, као и навике коришћења библиотеке током читавог 

живота. 
3. Пружање прилике да се искуси стварање и коришћење информација у циљу стицања знања, познавања развијања маште и 

уживања. 
4. Подстицање свих ученика да стичу и користе вештине вредновања и коришћења информација, без обзира на облик, 

формат или медиј, као и да овладају начинима друштвене комуникације. 
5. Обезбеђивање приступа локалним, регионалним, националним и глобалним изворима и могућностима, што оне који уче 

доводи у додир са различитим идејама, искуствима и ставовима.  
6. Организовање активности које јачају друштвену и културну свест. 
7. Сарадња са ученицима, нставницима, управом и родитељима да би се остварили циљеви школске библиотеке, рада 

школског библиотекара али и школе у целини.  
8. Заступање начела да су слобода мишљења и приступ информацијама неопходни предуслови за делотворно и одговорно 
учешће у грађанском демократском друштву. 
 

 

Садржај 
програма -
активност

и 

 

Оријент
ациони 

број 
активно

сти 

 

Активности 
ученика 

 

Активности 
реализатора 

Поступци остваривања 
програма у међусоној 

интеракцији корисника 
библиотечких услуга 

 

Основни 
облици 

извођења 
програма 

 

Циљеви и 
задаци 

планираних 
активности 

Израда 
годишњег 
плана рада 

 
1. 

Уношење у 
компјутер плана 
рада. Учење 
путем 
посматрања и 
уучавања. 

Коришћење 
литературе за 
израду плана 
рада. 
Сачињавање 
плана. 

У библиотеци ученици и 
наставници претражују 
информације и долазе до 
потребних које ће им 
омогућити реализацију 
предвиђених активности 

 
 
Фронтални 
рад 

Развијање 
систематично
сти у раду. 
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Упознавање 
ученика са 
временом и 
правилнико
м рада 
шкоске 
библиотеке 

 
1. 

Изабрани 
ученици ће 
прочитати 
осталим 
ученицима време 
рада библиотеке 
и читаонице 

Библиотекар ће 
ускладити време 
рада са 
потребама 
ученика и других 
корисника 
библиотечких 
услуга 

 
Упознавање, разговор, 
представљање 
правилника, давање 
инструкција за рад, 
договарање, презентација 

Фронтални 
рад 

Упознавање 
ученика са 
правилима, 
Дужностима 
и њиховим 
спровођењем. 

 Издавање 
књига 
корисницим
а 
библиотеке 

 
По 

потреби 

Ученици ће 
проверавати 
исправност 
књига  а по 
потреби и 
њихово санирање 

Уношење 
картица ученика 
у евиденцију 
картотеке и у 
компјутер 

 
Дијалог, договарање, 
објашњавање, упућивање 

Тимски рад 

Омогућавање 
корисницима 
коришћење 
књига. 

Упознавање 
ученика са 
књижним 
фондом 
библиотеке 

По 
потреби 

 
 
 
Израда слова за 
обележавање 
наслова књига на 
полицама 

Кроз издавање 
књига 
библиотекар ће 
ученике 
едуковати о 
распореду 
књижне и не 
књижне граде и 
начинима 
самосталног 
коришћења 
библиотечог 
фонда 

Представљање, слушање, 
дискусија, упућивање 

Фронтални 
рад 

Пружање 
потребних 
информација 
ученицима. 

Сређивање 
картотеке 
ученика и 
других 
корисника 
библиотечк
их услуга 

 
2. 

Ученици ће 
проверити адресе 
корисника 
библиотечких 
услуга и по 
потреби их 
уносити у 
компјутер 

Проверити да ли 
су сви ученици 
евидентирани у 
картотеци 
користећи 
дневнике рада. 
Прикупљање 
података и 
израда програма. 

 
Давање инструкција за 
рад, договарање, 
сређивање картица ради 
доступности свим 
корисницима 
библиотечких услуга 

 
 
Индивидуалн
и рад, рад у 
пару, 
фронтални 
рад 

Развијање 
систематично
сти у раду. 

 

 

ИДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАНОВИ, ИНДИВИДУАЛНИ ПРОГРАМ И  
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ИНДИВИДУАЛИЗОВАН НАЧИН РАДА 

 

Тим за инклузивно образовање стара се о правовременом реаговању, препознавању потреба и пружању најадекватнијег вида 
подршке деци са тешкоћама у учењу. Такође, успоставља и унапређује сарадњу са родитељима деце са тешкоћама у учењу, 
Интерресорном комисијом, локалном самоуправом и широм друштвеном заједницом, предлаже различите облике стручног 
усавршавања из области инклузивног образовања запосленима у установи и др., а све у циљу пружања свим ученицима 
оптималних и равноправних услова за учење и напредовање . 
Активности Стручног тима за инклузивно образовање и све делатности које се односе на индивидуализовани приступ у 
настави, као и рад по Индивидуалном образовном плану или уз пружање неког другог вида додатне подршке усклађене су са 
законским регулативама. 
У наредном периоду планира се даље унапређивање инклузивне праксе у школи кроз идентификовање и евидентирање 
ученика којима је потребна подршка у образовању, унапређење индивидуализованог приступа, израда ИОП-а за ученике 
којима је потребан овај вид додатне подршке, евалуација већ постојећих ИОП-а кроз анализу постигнућа ученика који раде 
по индивидуалним плановима, као и кроз даљу сарадњу са интерресорном Комисијом за процену потреба за пружањем 
додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету и ученику. 
Све активности биће усклађене са важећим законским одредбама и правилницима којима су регулисана питања инклузивне 
праксе у образовном систему. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 
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Праћење реализације свих елемената школског програма (садржаја, метода, облика рада,  
наставних средстава, активности, праћење напредовања ученика) реализује се у току школске  
године на три начина.  
 
1. Најмање пет пута годишње (на крају сваког класификационог периода, сваког полугодишта и  
на крају школске године) наставници на основу своје документације сачињавају извештаје о: 
-реализацији наставних планова и програма како за часове обавезних и изборних предмета, тако  
и за часове допунске и додатне наставе.  
-успеху ученика у учењу по предметима. 
На основу појединачних извештаја разредних старешина по одељењима израђује се збирни  
извештај за школу (тачни термини израде извештаја утврдиће се након усвајања календара  
образовно-васпитног рада за основне школе) 
 
2. Педагошко – инструктивни и надзорни рад директора се врши континуирано у току школске  
године. Планиран број посета различитим облицима образовно-васпитног је равномерно  
временски распоређен у току школске године и обухвата рад свих наставника у школи. 
Приликом ових посета, на основу педагошке документације наставника, припреме за час и  
снимања рада на часу врши се праћење садржаја, метода, облика рада, наставних средстава,  
активности ученика и њихова усклађеност за школским програмом . 
 
3. Један од начина праћења појединих елемената школског програма јесте и евалуација кроз  
процес самовредновања рада школе. 
 
4. У обрасцима оперативних планова рада наставника предвиђена је самоевалуација и корекција  
као и оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец. Наставници имају  
обавезу да у својим примерима оперативних планова назначе евентуалне корекције и  
самовреднују рад у односу на планирано.                    
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